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ΓΟΝΘΟΝ : 

ῬΕΙΝΤΕΏ ΒΥ͂ ΟΠ ΒΕΚΤ ΑΝΡῸ ΕἸΙΨΙΝΟΤΟΝ, ἩΠΜΙΤΕΏ, 

5Τ. ΘΟῊΝ 5 50ύΑΕ. 



ΒΉΒΒΑ (Ρ, 

ΕῸΞ 5016 Ἰοηρ {Πὴ6 ραβδί ἴἃ Παὰ5 Ῥβθῆ ψΊάο]ν [6]1 

[Παὶ ἃ τεάποίίοη ἴῃ [Πῃ6’: οσοϑδί οὗ Οὐαφοίσαΐ Τ70γ 5 

564 ἴῃ 50 ῇοοΙ]5. σϑπουα!ν, Δ ηα ΤΟΥ͂Θ ΘΘΡΘΟΙΔΠΪν ἴῃ 

ἴπο56 ᾿ηἰοπαθα [ογ Ῥονϑ οὗ {Π6 τηἹ4α]6 οΪα5565, 15 

αἱ οὔσα ἀθϑίσγαθ]α δπα ποῖ αἰ σι] οὗ δΔοσοιρ]15}- 

τηθηΐ. ἘῸΓ [Π6 τηοϑί ρασζί ΟἿΪυ Ῥοσίοηβ οὗ δυΐποῦϑ 

ΔΙ τεδα ἴῃ [Π6 δαδυ]εῦ ϑίαρεϑ οὐ εἀποδίίοη, δηᾶ ἃ 

ῬΌΡΙ1 15 ἴα Κθὴ ΠΌΤ οὐδ ὑοΥΚ ἴο δηοίπου ἴῃ ΘΔ Οἢ 

Θισοσσϑῖνα ὨΔΙγΘΑΥ ΟΥΓ ἴο ; 50 ἰμαΐ ἃ ὈοοΪϊς 

ΠΕΘΩ]6551νῪ ἰαῦρα Δ η4 ΡῬΙΟΡΟΥΓΟΠΔΌΙΥ αχρεηϑῖνα 15 

Ἰαϊά αϑἰάθ αἴζου ἃ 5ῃοτγί δῃηά θεί ραγεϊαὶ τι56. 
ΤΠ οὁτάετυ, ἐπογείοσγο, ἴο τηθοῖ νῆδί 15 ΠΟΥ ΔΙ ΠΪγ 8 

νναηΐῖ, Ῥογίίοηβ οἵ (ῃ6 Οὐασϑδίεαζ 1 7γ1127.5 ἀϑυδ]ν 

τοδα ἴῃ ϑοῆοοὶα δῖα ον Ὀεαϊηρ ᾿ἰσϑθθα πηάσ (Π6 

ἘΠ|6 οὗ ΟΒΑΜΜΑῈ ΘΟΗΟΟΙ, ΤΈΧΤΘ ; ΨΏ116, αἱ {ῃ6 

τοαισϑί οὗ ναυῖοιιβ Μαβίουβ, 1 Πα Ῥεθῆ ἀδίετησαά 

ἴο δαά ἴο [Π6 5ε7165 βοῃῆα ρατίβ οἵ (πΠ6 ἀγεος 7 65 716- 
7716717. 

ἘΔΟῚ ΤΈΧΤ 15 ρτον δα ἢ ἃ ΝΟΟΑΒΌΙ ΑΒΥ οὗ 

[ῃ6 ννογβ ὁσσυττηρσ ἴῃ 1. [Ι͂ἢ ἀνοῦν ἰηϑίδησο-- ἢ 
ἴπ6 οὌχοερίϊοη οἵ Επίγοριτιι5 ἀπᾶ 2 5ορ---ἰῃς οτἹρΊη 

οὗ α ννοτά, Ππθη ΚΠ, 15 ϑἰαίθα δὲ {ΠπΠ6Ὸ σουηηθποο- 

τηθηΐ οὗ [Π6 δύίϊοϊο ἰγθαιίηρ οὗἉ ἴξ, 1 σοπηδοίοα ψΊ 
Ἂ 2 



ἘΞ ΘΟ... ο--.---ὦ 

ἵν ΤΕ ΤΕΤΩΣ., 

ΔΠΟΙΠοΥ 1 ΔΊ, οἵ ατοεῖ, ΜΟΥ; 8. {πΠ6 δη οὗ ΤΙ 

ἀογινοα ΠῸΠῚ ΔῺΥ ΟἸΠΟΙΓ δοισθ6. ΕἸΓΓΠΟΥ 511}, (6 

ῬΓΙΠΊΔΥΎ ΟΥ̓ΘΙΥΠΊΟΪ]ΟΡΊΟΔΙ ΤΘΔηΪηρσ 15 δἸνγαγβδ σίνοη 

ΜΙ Π]ὴ ᾿ηνοτίεα σοΙηπΊαβ, ἴἢ οπΔη ἰγΡ6, δ ηά 50 

ΤῊ ΟὮ Αἴ50 οὐ δδοῇ ογα 5 ΠΙβίουυ δ5 15 πεεαπι ἴο 

Ῥτίηρ ἄοννῃ 15 σπμδίη οἵ πηθδηϊηρϑ ἴο [6 6ϑρθοὶδὶ 

ἴοτοα, ΟΥ ἔοϊοθβ, δἰζδοῃϊηρ ἴο 1 ἴῃ 1886 ὈΒΙΠΟΌΕΝ 

( Τοχί." Ιη 1η6 Ννοσδρυ]Δ1165, πΠοννανου, ἰο ἘΠ ΟΡ 5 

δηα 4550ρΡ--- ΠΟ ΔῈ Θϑϑθης αν ῬοΟΪζβ ἔου Ὀ6- 
σἸΠΠ615---[ῃ6 ΟΥΡΊΩ 15 σίνθη οὗ ἴῃοϑα ψνοσγᾶβ 8ΔΙΟὴΘ 

ΜΉΙΟΗ δ ἰουπηθά ἔγοπὴ οἴου Γαι οὐ αΥ̓θεῖκ ννογάᾶβ 
το ϑρθοῖνεῖνυ. 

Μογζδθονϑί, δ5 δὴ δοαιδιηΐδησθ ἢ [Π6 ὈΥΙΠΟΙΡΙ65 

οὗ ΟΒΑΜΜΑΒ, δ5 ΜῈ]}] δα ἢ ἘΤΥΜΟΙΟΟΥ, [15 

ΠΘΟΘΘΘΔΙΎ ἴο ἴΠ6 τπηἀογϑίδησιηρ οὗ ἃ ἰἸαησιιαρο, ΘΌΟΗ ᾿ β 

Ῥοϊηΐβ οἱ σοῃϑίγιοίοη 85 5661} ἴο γαααϊτα οἰποὶα- 
[00 δ΄Ὲ6 σΟΠΟΙ5ΕΙΥ Θχρδίηθα πηᾶθ [6 ῬΙΌΡΕΟΥ 

δύίῖο165, οὐ ἃ σείουσα 15. βΒ᾽ ΠΠΡΙῪ τηδᾶθ ἴο {Ππαΐ τὰ θα 
ἴῃ τῆς δηδίῥε δοΐοοῖς 7, αἤζηι 0 7127267, ΟΥἨΪΏ 9, ΡΑ7 775 
Εἰλογροηζαῦγγ ΟἸὙΦο5 (ἸὙΩΊ,771,7, νυ] ἢ τηθοίβ {Π6 

Ραγίουϊαῦ αἰ που γ. ΤΙ Οσοαβί ον ΠΆΡΕ 5, πονν- 

ενοῦ, [δὲ τῇοσα ᾿ΠΙΟΥδ ]Οη 15 πρεαρα {Πδη οδη 6 

σαι ποτοά πο ἰῃ6 δῇρονε-διηθα ψοῦκβθ. ΠΘΩ 
5 Οἢ 15 [ῃ6 οᾶ56, ηδίενου 15 γϑα βία 15. ΒΌΡΡΙΕα, 

ἴῃ βυ ρβίδηςσθ, τομὴ 7εζ᾽ 5 Ογεοοῖ (γαληληαγ, ΚἸ7271675. 
αἰγαγηηταν οΥ Μότν 7 φεέαηηοηζ Οἰγϑεῖ, οὐ ἴὴ6 Ζαΐζη 

αἰ γαληηιαγ5 οΥ Ζηέ απο 77 ἀρ. 

ΤΌΝΡΘΟΝ.: εἶν, τϑ 70. 



ΞΙΈΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΥ̓́ΡΟΥ ᾿ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Ε΄. 

ΒΟΟΚΌΥ. 

ΓΈΡΑ ΓΗ 

ΤΠε Οτςεεῖΐκς γεϑοῖνε ἴο ργοςθθά ὃὉγν 568.--- ἢ οι τἰσορῆτς 15 ἀεϑραίομεά 
ΟΥ̓ 5}1Ρ5.--  ΕΠΟΡ ΟΠ 5 ρυπάθποβ ἴῃ βενεσαὶ τηδίξεγϑ. --- Πα χῖρΡα5, 
Ῥεΐϊηρ δρροϊπίςά ἴο σοϊητηδπά 8 νεββεΐ, ἰΓεδ οι ΙῪ 58115 ἀναγ. 
Ῥοϊγογαΐεβ Ὀγηρθ 56 εΎα] ἐγαηβροσίβ πο Παύροῦγ,---ΟἸςρεηςξίιβ, 
Ιεδάϊηρ ουξ ἃ Ραμ ἀοτιηρ Ῥατίν, 15 ΚΙΠςά, 

. 1. ὍΣΑ μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ 
4 Κύρου ἔπραξαν οἱ “ἔλληνες, καὶ ὅσα ἐν τῇ 

3. πορείᾳ τῇ μέχρις ἐπὶ θάλατταν τὴν ἐν τῷ 
Υ͂ “ 

κἘϊξείνῳ ἸΙόντῳ, καὶ ὡς ἐπὶ Τραπεζοῦντα 

5. πόλιν ᾿Ελληνίδα ἀφίκοντο, καὶ ὡς ἀπέθυσαν, 
6 ἃ 5» , [, ́ » θ ἴω ᾽ 
ι(ὦ εὔξαντο σωτήρια θύσειν, ἔνθα πρῶτον εἰς 

Ι “- 3 ᾿ξ 3 “Ὁ 7 ᾿ χφιλίαν γῆν ἀφίκοιντο, ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ 
7, ᾽ ἃ , 

διδεδήλωται. 2. Ἔκ δὲ τούτου συνελθόντες 
4. ἐβουλεύοντο περὶ τῆς λοιπῆς πορείας" ἀνέστη 

᾿ς ρα, Βοοῖ Γ΄. Β 



» ΧΕΔΝΟΡΗΟΛΡ 3,.0Μ0ά24.575. 

Χ Ὺ ᾿ ᾿ 

", δὲ πρῶτος ᾿Ἀντιλέων Θούριος, καὶ ἔλεξεν ὧδε" 
Ὕ Ἀ [ 

2.“ Βγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη, ““ὦ ἄνδρες, ἀπείρ- 
9 Γ Χ Ι Ἁ 

ϑ,ηκα ἤδη συσκευαζόμενος, καὶ βαδίζων, καὶ 
ϊ 7ὔ Χ , Ἧ). δὲ , ΧΑ. ὦ 7, ᾽Ν φι τρέχων, καὶ τὰ ὅπλα φέρων, καὶ ἐν τάξει ἰὼν, 

λ Ν ΄ ᾿ ! 2 δικῶν φυλακὰς φυλάττων, καὶ μαχόμενος" ἐπι- 
ὁ θυμῶ δὲ ἤδη παυσάμενος τούτων τῶν πόνων, 

5. τῆς ΄ » - Χ χ Ν ) ἐπεὶ θάλατταν ἔχομεν, πλεῖν τὸ λοιπὸν, καὶ 

β8.ἐκταθεὶς, ὥσπερ ᾿Οδυσσεὺς, [καθεύδων] ἀφ- 
φικέσθαν εἰς τὴν “Ἑλλάδα. ὃ. Ταῦτα ἀκού- 
"Ὄνσαντες οἱ στρατιῶται ἀνεθορύβησαν ὡς εὖ 

: ΄ Ἁ τῶν 5 ἢ ρα Ἂ, 7 ς 
“ει λεγοι" καὶ ἄλλος ταὐτὰ ἔλεγε, καὶ πάντες οὐ 

χιπὰρόντες. "Ἄπειτα Χειρίσοφος ἀνέστη καὶ 
Ψ χὰ ἣ )3.εἶπεν ὧδε: 4. “Φίλος μοί ἐστιν, ὦ ἄνδρες, 

Φ 7 ΄ι Ἀ ΄ “Ἃ 3 

"Ἀναξίβιος, ναυαρχῶν δὲ τυγχάνει: ἢν οὖν 
4 , ἊΨ Ἅ 3 “ ᾿ , 

'διπτέμψητέ με, οἶμαι ἂν ἐλθεῖν καὶ τριήρεις 
"6, ἔχων καὶ πλοῖα τὰ ὑμᾶς ἄξοντα ὑμεῖς δ᾽, 

3 , -“" ΄ , " 3. Ν ")}. ἐπείπερ πλεῖν βούλεσθε, περιμένετε, ἔστ᾽ ἂν 

)6. ἐγὼ ἔλθω' ἥξω δὲ ταχέως." ᾿Ακούσαντες 
΄-“ ς κ΄ιὦΡ φ, Υ͂ Ἁ » Ιιφ. ταῦτα οἱ στρατιῶται ἥσθησάν τε καὶ ἐψηφ- 

ᾶο. σαντο πλεῖν αὐτὸν ὡς τάχιστα. 
41. ὅ. Μετὰ τοῦτον ἘΞξενοφῶν ἀνέστη καὶ ἔλεξεν 
λλ. ὧδε' “Χειρίσοφος μὲν δὴ ἐπὶ πλοῖα στέλ- 

“ τ χὰ τὰν Ἵ 3 α8, λεται, ἡμεῖς δὲ ἀναμενοῦμεν. Ὅσα. οὖν μοι 
«φ δοκεῖ καιρὸς εἶναι ποιεῖν ἐν τῇ μονῇ, ταῦτα 
ες ἐρῶ. Θ. Πρῶτον μὲν τὰ ἐπιτήδεια δεῖ πορ 
16. ζεσθαι ἐκ τῆς πολεμίας" οὔτε γὰρ ἀγορᾶ 



ΒΟΟΙ͂ Κ ΠΠΑΡΤΕΔ ἢ 3 
4 Ἁ "7 [4 3 ἤ 3 “4 93 Ἁ 

!. ἱκανὴ, οὔτε ὅτου ὠνησόμεθα εὐπορία εἰ μὴ 
2 , “ 7 7; 7 ΓῚ 

4 ὀλίγοις, ἢ τε χώρα πολεμία' κίνδυνος οὖν 
σ.«πολλοὺς ἀπόλλυσθαι, ἢν ἀμελῶς τε καὶ 

᾿] ’ ἊΨ ᾿ ," Ἃ 5 7. 

"ἀφυλάκτως πορεύησθε ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια. 
5:7. ᾿Αλλά μοι δοκεῖ σὺν προνομαῖς λαμβάνειν 
ο.τὰ ἐπιτήδεια, ἄλλως δὲ μὴ πλανᾶσθαι, ὡς 

γσώξησθε' ἡμᾶς δὲ τούτων ἐπιμελεῖσθαι.᾽» 
κοιὦν Ἃ 

βΕ δοξε ταῦτα. ὃ. ““Ἔτι τοίνυν ἀκούσατε, 
γε". ἀνὴν Ἶ χει ΧΦ Τα ει. ἢ ΡΣ ἢ , φικαὶ τάδε" ἐπὶ λείαν γὰρ ὑμῶν ἐκπορεύσονταίι 

τίνες, Οἶμαι οὖν βέλτιστον εἶναι ἡμῖν εἰπεῖν 
Ὰ υτὸν μέλλοντα ἐξιέναι φράζειν δὲ καὶ ὅποι, ἵνα 

ἃ Ἃ η0 ἴὸὃ “ 5 Χ “- [ζκαὶ τὸ πλῆθος ἴδωμεν τῶν ἐξιόντων καὶ τῶν 
3:μενόντων, καὶ συμπαρασκευάζωμεν, ἐάν τι 
[κ,δέῃ" καὶ, βοηθῆσαί τισιν ἂν καιρὸς ἢ, ἴδωμεν 

“ κι “- 

"ςιόπτοι δεήσει βοηθεῖν" καὶ, ἐάν τις τῶν ἀπειρ-. 
7 “Ὁ “ 

“διοτέρων ἐγχειρῇ τι ποιεῖν, συμβουλεύωμεν, 
ἡ πειρώμενοι εἰδέναι τὴν δύναμιν, ἐφ᾽ οὺς ἂν 

"ἡ ἴω : “ 

“ἴωσιν. "Εδοξε καὶ ταῦτα. 9. ““᾽Εννοεῖτε 

ιφιδὲ καὶ τόδε, ἔφη" “ Σ χολὴ τοῖς πολεμίοις 
’ - 

ἡαλήζεσθαι, καὶ δικαίως ἡμῖν ἐπιβουλεύουσιν--- 
Ψ “ 

τι ἔχομεν γὰρ τὰ ἐκείνων----ὑπερκάθηνται δ᾽ ἡμῶν. 
. Χ ΄σ' ἴω ’ 

“ζρυλακὰς δή μοι δοκεῖ δεῖν περὶ τὸ στρατό- 

«οἱ πέδον εἶναι" ἐὰν οὖν κατὰ μέρος [μερισθέντες] 
Γ ς ΄-“- - “ ἢ 

Φειφυλάττωμεν καὶ σκοπῶμεν, ἧττον ἂν δύναιντο 
αἴ ῪΝ΄Ἢ “ ξ “ 5 7 

“φιἡμᾶς θηρᾷν οἱ πολέμιοι. 10. Ἔἕτι τοίνυν 
Ἴ " ῳ ὁ . ΥῪᾺ » ᾿ 3 ῬΑ ΄ 

όπαδε ὁρᾶτε' Εἰ μὲν ἠπιστάμεθα σαφῶς ὅτι 
ἐνᾶς ΨΟ 



παΠ σὰν συν νων εν 

4 ΧΕΝΟΡΠΟΛ)"Ἅ 5 ΠὩΝΑ.4,.17.5. 

4 - 2 τ Ξ » ἥξει πλοῖα Χειρίσοφος ἄγων ἱκανὰ, οὐδὲν ἂν 
» ΠῚ , ῇ “- ᾽ ᾽ ᾿ Ν 4. ἔδει, ὧν μέλλω λέγειν: νῦν δ᾽, ἐπεὶ τοῦτο 
7 “- “" “Ἂ 3, ἄδηλον, δοκεῖ μοι πειρᾶσθαι πλοῖα συμπαρα- 

ῃισκευάζειν καὶ αὐτόθεν. "Ἣν μὲν γὰρ ἔλθῃ, 
ς “ 4 ͵ »] » ’ 

σα: ὑπαρχόντων ἐνθάδε, ἐν ἀφθονωτέροις πλευ- 
᾿ ΄ς΄' ͵ 

6, σόμεθα᾽ ἐὰν δὲ μὴ ἄγῃ, τοῖς ἐνθάδε χρησόμεθα. 
7.11. Ὁρῶ δὲ ἐγὼ πλοῖα πολλάκις παραπλέοντα" 
58.εἰ οὖν, αἰτησάμενοι παρὰ Τραπεζουντίων 

φιμακρὰ πλοῖα, κατάγοιμεν καὶ φυλάττοιμεν 
ιααὐτὰ τὰ πηδάλια παραλυόμενοι, ἕως ἂν 

ς Ν Ν ᾿ ’ »Μ Ἃ }] τς 

μι κανὰ τὰ ἄξοντα γένηται, ἴσως ἂν οὐκ ἀπορ- 

Ιζήσαιμεν κομιδῆς, οἵας δεόμεθα." "Ἐδοξε καὶ 
Ι»,.ταῦτα. 12. ““᾿ννοήσατε δ᾽,᾽᾽ ἔφη, “εἰ εἰκὸς 
Πρ καὶ τρέφειν ἀπὸ κοινοῦ, οὺς ἂν καταγάγωμεν, 
ιδὅσον ἂν χρόνον ἡμῶν ἕνεκα μένωσι, καὶ ναῦλον 
Ιθσυνθέσθαι, ὅπως ὠφελοῦντες καὶ ὠφελῶνται.᾽ 

;"Ἐδοξε καὶ ταῦτα. 18. “Δοκεῖ τοίνυν μοι," 
Ι5 ἔφη, “ἢν ἄρα καὶ ταῦτα ἡμῖν μὴ ἐκπεραίνηται 
ὥστε ἀρκεῖν πλοῖα, τὰς ὁδοὺς, ἃς δυσπόρους 

οι ἀκούομεν εἶναι, ταῖς παρὰ θάλατταν οἰκούσαις 
χιι πόλεσιν ἐντείλασθαι ὁδοποιεῖν᾽ πείσονται “γὰρ 
ἀλκαὶ διὰ τὸ φοβεῖσθαι καὶ διὰ τὸ βούλεσθαι 
δ" ἡμῶν ἀπαλλαγῆναι. 
ἀμ, 14. ᾿Ἐνταῦθα δὴ ἀνέκραγον ὡς οὐ δέοι 
χε.ὁδοιπορεῖν. Ὃ δὲ, ὡς ἔγνω τὴν ἀφροσύνην 

“ἐ αὐτῶν, ἐπεψήφισε μὲν οὐδὲν, τὰς δὲ πόλι 



ΒΟΟΙ͂ Κ. ΠΠΑ͂ΡΤΕΙΡ Π. ξ 

- γς , » - Ἀ ς Ἁ 7 “ 

), ἑκούσας ἔπεισε ποιεῖν τὰς ὁδοὺς, λέγων ὅτι 
“ ᾽ 7 Ε ΕΣ ἽΡ « 

ἃ, θᾶττον ἀπαλλάξονται, ἣν εὔποροι γενωνται αὖ 

3; ὁδοί, 1. "ἔλαβον δὲ καὶ πεντηκόντορον παρὰ 
ν». τῶν Τραπεζουντίων, ἣ ἐπέστησαν Δέξιππον 

ς, Λάκωνα περίοικον. Οὗτος, ἀμελήσας τοῦ 

6. συλλαβεῖν πλοῖα, ἀποδρὰς ᾧχετο ἔξω τοῦ 
- - 5 ῃ 

). Τ]όντου ἔχων τὴν ναῦν. Οὗτος μὲν οὖν δίκαια 
» “ τῆ , ᾿ ᾿ ΄ 

5. ἔπαθεν ὕστερον ἐν Θράκῃ γὰρ παρὰ Σεύθῃ 

ῳ. πολυπραγμονῶν τι ἀπέθανεν ὑπὸ Νικάνδρου 
ιὁτοῦ Λάκῳνος. 10. "ἔλαβον δὲ καὶ τρια- 
". κόντορον, ἣ ἐπεστάθη Ἰ]ολυκράτης ᾿Αθηναῖος, 

"λ. ὃς, ὁπόσα λαμβάνοι πλοῖα, κατῆγεν ἐπὶ τὸ 
ἢ “ Ἂς Ν 

ι5, στρατόπεδον. Καὶ τὰ μὲν ἀγώγιμα, εἴ τι ἦγον, 
7] κι 

[ε. ἐξαιρούμενοι φύλακας καθίστασαν, ὅπως σῶα 

ἡς, εἴη" τοῖς δὲ πλοίοις ἐχρήσαντο εἰς παραγωγήν. 
3 Ξ ἴω 5 (6.17, ᾽Ε»ν ᾧ δὲ ταῦτα ἣν, ἐπὶ λείαν ἐξήεσαν οἱ 

Ἴ 

[» λληνες" καὶ οἱ μὲν ἐνετύγχανον, οἱ δὲ καὶ 
(β » δ᾽ 5 Ἁ Ὰ Ν Ἐππ ΄' 

“οὐ. ἸἰΚλεαίνετος ὃ ἐξαγαγὼν καὶ τὸν ἑαυτοῦ 
». . Ἁ 

καὶ ἄλλον λόχον πρὸς χωρίον χαλεπὸν αὐτός 
3 ΄΄ ΓΩῚ 

ἄοπε ἀπέθανε καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 

ςΕΕΑΡΤΕΞΝ Η: 

Ῥτόνιεϊδης {Ὰ1] 5Βογέ. τ-- Αἰΐδοῖς οὐ τ1πεῈὲ Τγ]ε, ἃ γα κα ῬΘΟΡΪαδο. -- 
ὙΕΙ͂Σ σίγοηρ-Πο] ἃ 15 Ῥεβιερεά, ἀπά, ἢ στεαΐ ἀπῆοιεν, ἰακεη.--- 
τος ἀττόε οἵ Μγϑιιβ ο ργοίθος {ῃς Οσεεκβ ΨΏΠΟΕ γεειγηϊηρ ἴο 
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’ὔ “, » , ᾿] ἃ ἈΝ 7 .. ἄνειν ὥστε ἀπαυθημερίζειν ἐπὶ τὸ στράτευμα, 
3 Ψ Ν ςζ μὰ -“ ς ’ » 

ἅ. ἐκ τούτου λαβὼν ὁ Ἐξενοφῶν ἡγεμόνας τῶν 

3, Τραπεζουντίων ἐξάγει εἰς Δρίλας τὸ ἥμισυ τοῦ 
΄ Ν ἊΣ ; !.. στρατεύματος, τὸ δὲ ἥμισυ κατέλιπε φυλάττειν 

ς,τὸ στρατόπεδον" οἱ γὰρ Κόλχοι, ἅτε ἐκπε- 
’ ᾽ »“» 5 “ λφΦ “ 

(, πτωκότες [ἐκ] τῶν οἰκιῶν, πολλοὶ ἦσαν ἀθρόοι 
ὐψοι « ΄ 3. τὰ ἴω » ε Χ γ. καὶ ὑπερεκάθηντο ἐπὶ τῶν ἄκρων. 2. Οἱ δὲ 

9. Γραπεζούντιοι, ὁπόθεν μὲν τὰ ἐπιτήδεια ῥάδιον « ρ 2 μ ἢ βι 
Ξ- ΝΥ ᾽ Φ : " Ἀ ᾽ κ᾿ 3 

φι ἣν λαβεῖν, οὐκ ἦγον" φίλοι γὰρ αὐτοῖς ἦσαν" 
“φῦ, εἰς δὲ τοὺς Δρίλας προθύμως ἦγον, ὑφ᾽ ὧν. 
π-κακῶς ἔπασχον, εἰς χωρία τε ὀρεινὰ καὶ 
δύσβατα καὶ ἀνθρώπους πολεμικωτάτους τῶν 
ΙΞ.ἐν τῷ ἸΠόντῳ. 

- Ν ἜΠΒΕΣ τ ᾿ ,Ἵ ιν» , Ω 
(ι. ὃ. Ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐν τῇ ἄνω χώρᾳ οἱ 
5. ἄλληνες, ὁποῖα τῶν χωρίων τοῖς Δρίλαις 
"δ. ἁλώσιμα ἐδόκει εἶναι, ἐμππιπράντες ἀπήεσαν' 
ιγ. καὶ οὐδὲν ἣν λαβεῖν, εἰ μὴ ὗς καὶ βοῦς ἢ ἄλλο 

ἴω Ν ἊὉ , ἉὉ ἐς ν᾿ ιξτι κτῆνος τὸ πῦρ διαπεφευγός. Ἐν δὲ ἣν 
(. χωρίον, [δ᾽ μητρόπολις αὐτῶν [ἐκαλεῖτο ]' εἰς 

Δοιτοῦτο πάντες συνεῤῥυήκεσαν' περὶ δὲ τοῦτο 
χι ἦν χαράδρα ἰσχυρῶς βαθεῖα, καὶ πρόσοδοι 

Ν Χ Χ ͵ ς ᾽ν Χ 

»χιχαλεπαὶ πρὸς τὸ χωρίον. 4. Οἱ δὲ πελτασταὶ, 
“3. προδραμόντες στάδια πέντε ἢ ἕξ τῶν ὁπλιτῶν, 
αἰιδιαβάντες τὴν χαράδραν, ὁρῶντες πρόβατα 

ὡς πολλὰ καὶ ἄλλα χρήματα προσέβαλλον πρὸς 

ὁ τὸ χωρίον. Συνείποντο δὲ καὶ δορυφόροι 



ΘΟ Ι. ΟΥἉΡΤΕΙΑΙ͂Σ ΖΖ. γ᾽ 

Ι(. πολλοὶ οἱ ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐξωρμημένοι" 
[7 ᾽ ᾿ς ς ’ ᾽ Ἃ ΄ 

ὥστε ἐγένοντο οἱ διαβάντες πλείους ἢ εἰς 
ἵ , 3 7 ᾽ Χ Χ ἥ 
δδισχιλίους ἀνθρώπους. ὅ. ᾿᾿ῇπεὶ δὲ μαχόμενοι 

Ε] “0. 7 “ Ν ΄ ᾿ Ν φᾳοὐκ ἐδύναντο λαβεῖν τὸ χωρίον ---- καὶ γὰρ 
΄ 5 ᾿ διε ν ΡΜ Γ- » 7 στάφρος ἣν περὶ αὐτὸ εὑρεῖα ἀναβεβλημένη, 

ὀκαὶ σκόλοπες ἐπὶ τῆς ἀναβολῆς, καὶ τύρσεις 

γχπυκναὶ ξύλιναι πεποιημέναι---- ἀπιέναι ἤδη 
“.ἐπεχείρουν: οἱ δὲ ἐπέκειντο αὐτοῖς. 6. Ὡς 

᾽ 3 50. 7 » ῇ ἰοὺ Ν 5. ἌΓ ῸΣ ἊΝ, ς 

ἡ,δ᾽ οὐκ ἐδύναντο ἀποτρέχειν----ἣν γὰρ ἐφ᾽ ἑνὸς ἡ 
ισκατάβασις ἐκ τοῦ χωρίου εἰς τὴν χαράδραν---- 
πιπέμπουσι πρὸς ἘΞενοφῶντα, ὃς ἡγεῖτο τοῖς 
«ὁπλίταις. 7. Ὁ δ᾽ ἐλθὼν λέγει ὅτι “ Ἔστ᾽ 
“χωρίον χρημάτων πολλῶν μεστόν' τοῦτο οὔτε 
᾿φῳλαβεῖν δυνάμεθα, ἰσχυρὸν γάρ ἐστιν; οὔτε 

. Ισἀπελθεῖν ῥάδιον, μάχονται γὰρ ἐπεξεληλυθ- 
΄ -, δ΄ 865 Ψ ψῃ ιότες καὶ ἡ ἄφοδος χαλεπή. 

2 “ ς καὶ “ Χ 

,7. ὃ. ᾿Ακούσας ταῦτα ὁ Ἐενοφῶν, προσαγαγὼν 
Ἔ ἊΝ 7 Ἃ ΧΝ ς ᾿ ρυσωδ Α 

Μητρὸς τὴν χαράδραν, τοὺς μὲν ὁπλίτας ἐκέλευε 
δ “ 5 ᾿ Ν , Χ -“ 

ι40έσθαι τὰ ὅπλα' αὐτὸς δὲ διαβὰς σὺν τοῖς 
λυλοχαγοῖς ἐσκοπεῖτο πότερον εἴη κρεῖττον ἀν- 

»-»"». . 7 Ε) 

1,ὄῳγωγεῖν καὶ τοὺς διαβεβηκότας, ἢ καὶ τοὺς 
ς Ζ, ε ς ’ “ἍἋ [2] 7 

“2.ὁπλίτας διαβιβάξειν, ὡς ἁλόντος ἂν τοῦ χωρίου. 
9 Κ ν δ ΣᾺ πε ττι Ἢ Ν ᾿ 3 ϑγλν 129. Καὶ ἐδόκει τὸ μὲν ἀπαγαγεῖν οὐκ εἶναι ἄνευ 

λῳτολλῶν νεκρῶν, ἑλεῖν δ᾽ ἂν ᾧοντο καὶ οἱ λοχ - 
Ν Ν ς “, λέόαγοὶ τὸ χωρίον. Καὶ ὁ Ἐενοφῶν συνεχώρησε 

ἡμρυεῦνοι “᾿- δ - 
μΔ"ντοῖς ἱεροῖς πιστεύσας" οἱ γὰρ μάντεις ἀπο- 
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Ι. δεδευγμένοι ἦσαν ὅτι μάχη μὲν ἔσται τὸ δὲ 

λιτέλος καλὸν τῆς ἐξόδου. 10. Καὶ τοὺς μὲν 

ἃ. λοχαγοὺς πέμπει διαβιβάσοντας τοὺς ὁπλίτας, 

μαὐτὸς δ᾽ ἔμενεν ἀναχωρίσας ἅπαντας τοὺς 
5.πελταστὰς, καὶ οὐδένα εἴα ἀκροβολίζεσθαι. 
0.11. Ἐπεὶ δ᾽ ἧκον οἱ ὁπλῖται, ἐκέλευσε τὸν 
“ιλόχον ἕκαστον ποιῆσαι τῶν λοχαγῶν ὡς ἂν 
ϑικράτιστα οἴηται ἀγωνιεῖσθαι" ἦσαν γὰρ οἱ 
φλοχαγοὶ πλησίον ἀλλήλων, οὗ πάντα τὸν 

ΓΔ 5 7 , » ,7 » 

Ιοχρόνον ἀλλήλοις περὶ ἀνδραγαθίας ἀντ- 
".«εποιοῦντο. 12. Καὶ οἱ μὲν [λοχαγοὶ] ταῦτα 
ἐΣέποίουν.: ὁ δὲ τοῖς πελτασταῖς πᾶσι παρ- 

“ 95} 6 « 7 

437 γγελλε διηγκυλωμένους ἱέναι, ὡς, ὁπόταν 
᾿ῳσημήνῃ, ἀκοντίζειν δεῆσον' καὶ τοὺς τοξότας 
"5ἐπιβεβλῆσθαι ἐπὶ ταῖς νευραῖς, ὡς, ὁπόταν 

“σημήνῃ, τοξεύειν [δεῆσον], καὶ τοὺς γυμνῆτας 
6 " Ν Ν ὃ θέ - Ν Ἁ γλίθων ἔχειν μεστὰς τὰς διφθέρας" καὶ τοὺς 

μ5ἐπιτηδείους ἔπεμψε τούτων ἐπιμεληθῆναι. 
,519. Ἐπεὶ δὲ πάντα παρεσκεύαστο, καὶ οἱ 
ἘΠ ΤΤΝ καὶ οἱ ὑπολοχαγοὶ καὶ οἱ ἀξιοῦντες 
χί, τούτων μὴ χείρους εἶναι πάντες παρατεταγμένοι 
χλῆῦσαν, καὶ ἀλλήλους μὲν δὴ συνεώρων᾽ μηνο- 

ι Ν χὰ ιΆ ΕΑ ΝΣ ΓΞ ᾿ς, ον 
ἀδειδὴς γὰρ διὰ τὸ χωρίον ἡ τάξις ἣν" 14. ἐπεὶ 
2μδ᾽ ἐπαιάνισαν, καὶ ἡ σάλπιγξ ἐφθέγξατο, ἅ ἅμα: Ἔ 
5τε τῷ Ενυαλίῳ ἠλέλιξαν καὶ ἔθεον δρόμῳ. οἷ 
76.ὁπλῖται, καὶ τὰ βέλη ὁμοῦ ἐφέρετο, νμε.:- ὩΣ 



ΒΟΟΚ Κὶ ΠΗΑΡΤΕΚ ΠΠ1. ᾿ς Θ 

!. τοξεύματα, σφενδόναι, πλεῖστοι δὲ ἐκ τῶν 
χιχειρῶν λίθοι" ἦσαν δὲ οὗ καὶ πῦρ προσέφερον. 

“Ιδ. Ὑπὸ δὲ τοῦ πλήθους τῶν βελῶν ἔλυπον οἵ 
"»πολέμιοι τά τε σταυρώματα καὶ τὰς τύρσεις" 
ὥστε ᾿Αγασίας Στυμφάλιος καὶ Φιλόξενος 
6.Πελληνεὺς καταθέμενοι τὰ ὅπλα ἐν χιτῶνι 
χμόνον ἀνέβησαν, καὶ ὥχλος ἄλλον εἷλκε, καὶ 
βιἄλλος ἀναβεβήκει, καὶ ἡλώκει τὸ χωρίον, ὡς 

5 “ Γ Ἁ ς Χ ἃ ἈΝ «ε 

Φιέδόκει. 16. Καὶ οἱ μὲν πελτασταὶ καὶ οἱ 
Ν ᾿] ΄ Ὁ « .ῳ 

"οψιλοὶ εἰσδραμόντες ἥρπαζον, ὅ τι ἕκαστος 
".ἐδύνατο' ὁ δὲ Ἐξενοφῶν στὰς κατὰ τὰς πύλας, 
φιὑπόσους ἐδύνατο, κατεκώλυε τῶν ὁπλιτῶν ἔξω" 

ξ Ἅ, » 2 Ἔ 9" Φ ἢ Ἀ 

"2πολέμιοι γὰρ ἄλλοι ἐφαίνοντο ἐπ᾽ ἄκροις τισὶν 
"ηἰσχυροῖς. 17. Οὐ πολλοῦ δὲ χρόνου μεταξὺ 

7 3 “ 3) δ 

"ογενομένου, κραυγή τε ἐγίγνετο ἔνδον, καὶ ἔφευγ- 
έ ς ΔΑ Ν 5 ἃ ξλ Δ 7 δέ 

Ιόον, οἱ μὲν καὶ ἔχοντες ἃ ἔλαβον, τάχα δέ τις 
"λκαὶ τετρωμένος" καὶ πολὺς ἣν ὠθισμὸς ἀμφὶ 
[8τὰ θύρετρα. [Καὶ ἐρωτώμενοι οἱ ἐκπίπτοντες 

(ϑἔλεγον, ὅτε “ΓΑκρα τις ἐστὶν ἔνδον, καὶ οἱ 
, Χ “ἉΟὁ “ » ΄ 

λοπολέμιοι πολλοὶ, οὗ παίουσιν ἐκδεδραμηκότες 
τοῤι κὲ ἔνδον ἀνθρώπους. 

, 18, ᾿Ενταῦθα ἀνειπεῖν ἐκέλευσε Τολμίδην 
χἰν κήρυκα ἰέναι εἴσω τὸν βουλόμενόν τι 

: αμβάνειν. Καὺ ἵεντο πολλοὶ εἴσω, καὶ νικῶσι 
ὺς ἐκπίπτοντας οἱ εἰσωθούμενοι καὶ κατα- 

«λείους σι τοὺς πολεμίους πάλιν εἰς τὴν ἄκραν. 
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19. Καὶ τὰ μὲν ἔξω τῆς ἄκρας πάντα δι- 
γ. ἡρπάσθη, καὶ ἐξεκομίσαντο οἱ “Ἑλληνες" οἱ δὲ 
3 ὁπλῖται ἔθεντο τὰ ὅπλα, οἱ μὲν περὶ τὰ σταυρ- 
η. ὦματα οἱ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἐπὶ τὴν ἄκραν 

αι φέρουσαν. 20. Ὃ δὲ Ξενοφῶν καὶ οἱ λοχαγοὶ 

ς(.ἐσκόπουν εἰ οἷόν τ᾽ εἴη τὴν ἄκραν λαβεῖν" ἣν 

γὰρ οὕτω σωτηρία ἀσφαλὴς, ἄλλως δὲ πάνυ 

αχαλεπὸν ἐδόκει εἶναι ἀπελθεῖν' σκοπουμένοις 

-οδ᾽ αὐτοῖς ἔδοξε παντάπασιν ἀνάλωτον εἶναι τὸ 
νοχωρίον. 21. ᾿Ενταῦθα παρεσκευάζοντο τὴν 
ν ἄφοδον, καὶ τοὺς μὲν σταυροὺς ἕκαστοι τοὺς 
Ιλκαθ᾽ αὑτοὺς διήρουν, καὶ τοὺς ἀχρείους καὶ 
"Ξφορτία ἔχοντας ἐξεπέμποντο καὶ τῶν ὁπλιτῶν 
"τὸ πλῆθος καταλιπόντες οἱ λοχαγοὶ, οἷς 

,5 ἕκαστος ἐπίστευεν. 

!6. 22... Ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο ἀποχωρεῖν, ἐπεξέθεον 
τς γρένδοθεν πολλοὶ, γέῤῥα καὶ λόγχας ἔχοντες καὶ 

,βκνημῖδας καὶ κράνη Παφλαγονικά" καὶ ἄλλοι 
εξ κς βόὼν ΒΞ ΤΟΣ Χ » . Μ 

᾿ς γϑέπὶ τὰς οἰκίας ἀνέβαινον τὰς ἔνθεν καὶ ἔνθεν 
- “ 3 , 5" 4 ὃ δὶ Ω 3 Ὁ .] 50. Χ 

ο: Δοτῆς εἰς τὴν ἄκραν φερούσης ὁδοῦ" 28. ὥστ᾽ οὐδὲ 

)εδιώκειν ἀσφαλὲς ἣν [αὐτοὺς] κατὰ τὰς πύλας 

γ)τὰς εἰς τὴν ἄκραν φερούσας" καὶ γὰρ ξύλα 
ο΄ ϑ μεγάλα ἐπεῤῥίπτουν ἄνωθεν, ὥστε χαλεπὸν ἣν 

τς Δκκαὶ μένειν καὶ ἀπιέναι' καὶ ἡ νὺξ φοβερὰ ἣν 
"5 ἐπιοῦσα. 24. Μαχομένων δ᾽ αὐτῶν καὶ ἀπορ- 

Φερουμένων, θεῶν τις αὐτοῖς μηχανὴν δ. “ δ᾽, 



ἬΘΟΧ τ ΟἸΑΡΤΕΙΣ 7. 1 

. δίδωσιν. ᾿Εξαπίνης γὰρ ἀνέλαμψεν οἰκία τῶν 
χέν δεξιᾷ, ὅτου δὴ ἀνάψαντος. 42ῦ. Ὡς δ᾽ 

Ξαὕτη συνέπιπτεν, ἔφευγον οἱ ἀπὸ τῶν ἐν δεξιᾷ 
Ὧν ἃ ς ὝΕ- ε -- κ᾿ κα Ἢ 

«οἰκιῶν. Ὥς δ᾽ ἔμαθεν ὁ ἘΞενοφῶν τοῦτο παρὰ 
«τῆς τύχης, ἀνάπτειν ἐκέλευε καὶ τὰς ἐν ἀριστ- 

᾿ ΓΑΥ, ε Χ ΄ δ᾿ “ Ξε 
εερᾷ οἰκίας" αἱ δὲ ξύλιναι ἦσαν, ὥστε καὶ 

Ὰ μι ͵ ἡ δ᾿ Ἁ ς »] Ἁ 

γταχὺ ἐκαίοντο. ᾿Ἑφευγον οὖν καὶ οἱ ἀπὸ 
ἴω Ψ “ ἢ ς Χ , ᾽ν ῇ 

«τούτων τῶν οἰκιῶν. 20. Οἱδὲ κατὰ τὸ στόμα 
οδὴ ἔτι μόνοι ἐλύπουν, καὶ δῆλοι [ἦσαν] ὅτι 
ιεἐπικείσονται ἐν τῇ ἐξόδῳ τε καὶ καταβάσει. 

“ , 

“Ενταῦθα παραγγέλλει φέρειν ξύλα, ὅσοι 
ἐτύγχανον ἔξω ὄντες τῶν βελῶν, εἰς τὸ μέσον 

ἀν. - )ν “ Γι Σ 3 Χ Ν ς Ἂς 
μβέαυτῶν καὶ τῶν πολεμίων. ᾿Επεὶ δὲ ἱκανὰ 

5» “5, δι δῇ 4 τ ῪΝ ἊΝ . Ἁ 3 

ἤδη ἣν, ἀνῆψαν" ἀνῆπτον δὲ καὶ τὰς παρ 

αὐτὸ τὸ χαράκωμα οἰκίας, ὅπως οἱ πολέμιοι 
“ ͵ [ο᾽ 

ἀμφὶ ταῦτα ἔχοιεν. 27. Οὕτω μόλις ἀπῆλθον 
᾿ ἶ - - Ἂ »" 

κἀπὸ τοῦ χωρίου πῦρ ἐν μέσῳ ἑαυτῶν καὶ τῶν 
α'πολεμίων ποιησάμενοι. Καὶ κατεκαύθη πᾶσα 

Ξ' 

αιὴὺ πόλις καὶ αἱ οἰκίαι καὶ αἱ τύρσεις καὶ τὰ 
Ά, ΄»“' , 

“ποταυρώματα καὶ τἄλλα πάντα πλὴν τῆς ἄκρας. 
᾿. 28, Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀπήεσαν οἱ “Ἑλληνες 

5» Ν 5 ,ὔ 3 ἣν Ν Ἕ ΄ μἔέχοντες τὰ ἐπιτήδεια. ᾿Επεὶ δὲ τὴν κατά- 
5 Ὁ Χ Ψ ἴω 

βασιν ἐφοβοῦντο τὴν εἰς ΤῬραπεζοῦντα--- 
Ἀστρανὴς γὰρ ἣν καὶ στενὴ ---ψευδενέδραν ἐ ἐποι- 
φήσαντο" 29. καὶ ἀνὴρ, Μυσὸς [τὸ γένος] καὶ 

νομῶ τοῦτο ἔχων, τῶν ἐν ά ἑοῷ λαβὼν 
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Εν Ἵ 

μτέτταρας ἢ πέντε ἔμενεν ἐν λασίῳ χωρίῳ καὶ 
λ. προσεποιεῖτο τοὺς πολεμίους λανθάνειν πειρ- 

δᾶσθαι αἱ δὲ πέλται αὐτῶν ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ 
α διεφαίνοντο χαλκαῖ οὖσαι. 80. Οἱ μὲν οὖν 
5πολέμιοι ταῦτα ὁρῶντες ἐφυβοῦντο ὡς ἐνέδραν 
δοὗσαν' ἡ δὲ στρατιὰ ἐν τούτῳ κατέβαινεν. 
γ Ἑπτεὶ δὲ ἐδόκει ἱκανὸν ἤδη ὑπεληλυθέναι, τῷ 
δ Μυσῷ ἐσήμῃνε φεύγειν ἀνὰ κράτος" καὶ ὃ Ἵ ΡΗ Υ Ρ» ὼ 

3 Ν 2, Ν κῇ Ὰ 5 Ἂ Χ 

9 ἐξαναστὰς φεύγει καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. 51]. Καὶ 
ζο ΄ 

ιοοἱ μὲν ἄλλοι ἹΚρῆτες---ἁλίσκεσθαι γὰρ ἔφασαν 
μιτῷ δρόμῳ---ἐκπεσόντες ἐκ τῆς ὁδοῦ εἰς ὕλην 

Ν οὖ ΄ 7 4 , ζ 

κατὰ τὰς νάπας κυλινδούμενοι ἐσώθησαν" 82. 
ξρις ᾿ 

3 Μυσὸς δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν φεύγων ἐβόα 
5 ΡΞ ἃ 3 4 5 “- Χ ᾽ , 

βοηθεῖν" καὶ ἐβοήθησαν αὐτῷ καὶ ἀνέλαβον 
ῇ ᾿] 3 Χ ΄ 9 [4 

"τετρωμένον. Καὶ αὐτοὶ ἐπὶ πόδα ἀνεχώρ- 
ὃ ς 

ιοουν βαλλόμενοι οἱ βοηθήσαντες, καὶ ἀντιτοΐξ- 

ιγεύοντές τινες τῶν Κρητῶν. Οὕτως ἀφικνοῦνται 
(ϑἐέπὶ τὸ στρατόπεδον πάντες σῶοι ὄντες. 

ΤΙ τ ΕΠ 

Ετοπλ ψναηΐξ οὗ ΞΒΈΡΡΙ165 ἴῃς σεεκβ σαπηοΐ νναῖὲ ἴοσ ΟΠΕΙΓΙΒΟΡΠΊΙ5. -- 
ἼΠοβε ρους ἔοσεν γεϑῖβ οὗ αρε, ᾿ορείμου ΙΓ {Π6 ψοτηθη δηά 

ΟὨΠάγεη δηᾷ ρατί οὔ τῃῈ θασραβε, ασὲ βεπί Ὀῃ 56ᾶ ππάδὺ σμαῦρε οὗ 

ῬἨΙ]Θϑῖι5 απᾶ ϑορῃεπείμβ.--- Πα στεϑὲ ργοσεεά Ὀν ἰαπά ἴο (εγαβαϑ. 

--ΕΕεἽνίενν. --- ΤΠῈ ὈΥΪΒΟΠΕΙ͂Β αἷς 50]α. -- ΤΠς βδυπῃ Ρῥσοάμποεα 15 

ἀϊνιαςα.---ΤῊς Οεπογαὶς ἕακα μαῦρα οὗ ἃ ἐεηῖῃ Ρασγί, νονγεά ἴο 

ΑΡΟΙΪΙΟ απᾶ Τίδπῃδ. --- επορῆοη ταϊαΐθβ πον ῃ6 βυρϑε ἘΠ ΠΠν 
ἐχρεπάβά ἢϊ5 ροχίϊοῃ. ἶ 

(9.1. ἘΠΕῚ δὲ οὔτε ὁ Χειρίσοφος ἧκεν, 
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5 ἰου ς Ἂ οὶ "ἢ Χ ᾿ ἔ Ἕ κοὔτε πλοῖα ἱκανὰ ἣν, οὔτε τὰ ἐπιτήδεια ἣν 
Ἂ "7 ᾿ “ 3 ῇ “. Ἀ » 

λλαμβάνειν ἔτι, ἐδόκει ἀπιτέον εἶναι. Καὶ εἰς 
χ Χ Ἂ Α͂ 2 - 5 7 

3. μὲν τὰ πλοῖα τούς τε ἀσθενοῦντας ἐνεβίβασαν 

λκαὶ τοὺς ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη καὶ παῖδας 
δικαὶ γυναῖκας καὶ τῶν σκευῶν, ὅσα μὴ ἀνάγκη 

ΠΣ ον » Χ ΄ Ν , ᾿ 6.ὴν ἔχειν" καὶ Φιλήσιον καὶ Σοφαίνετον τοὺς 
γπρεσβυτάτους τῶν στρατηγῶν εἰσβιβάσαντες 

΄ 5» , 5 Ὺ - 6 Χ 5 

τούτων ἐκέλευον ἐπιμελεῖσθαι: οἱ δὲ ἄλλοι 
ς Ζ “" 

ϑέπορεύοντο᾽ ἡ δὲ ὁδὸς ὠὡδοποιημένη ἦν. 

Ιοῷ, Καὶ ἀφικνοῦνται πορευόμενοι εἰς ΙΚερα- 
ἴω ω ἐς Χ [οὶ 

ψισοῦντα τριταῖοι πόλιν “Εἰλληνίδα ἐπὶ [τῇ] 
ΙΔ θαλάττῃ, Σινωπέων ἄποικον, ἐν τῇ Κολχίδι 

, 2 ἴω » ς ῇ Α͂ - 

χώρᾳ. 8. ᾿Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας δέκα 
ακαὶ ἐξέτασις ἐν τοῖς ὅπλοις γύγνεται καὶ 
Ισἀριθμὸς, καὶ ἐγένοντο ὀκτακισχίλιοι καὶ 

ς ΠῚ ΤΥ ἥρην, ᾿ ᾿ 2 ᾿ ιξἑξακόσιοι. Οὗτοι ἐσώθησαν [ἐκ τῶν ἀμφὶ 
Ἁ ͵ , τοὺς μυρίους}ὔ" οἱ δὲ ἄλλοι ἀπώλοντο ὑπό τε 

ϑτῶν πολεμίων καὶ τῆς χιόνος καὶ εἴ τις 
νόσῳ. 

᾽ »"» 

λ., 4, ᾿Ενταῦθα καὶ διαλαμβάνουσι τὸ ἀπὸ 
». »] ͵ ’ὔ 

ατῶν αἰχμαλώτων ἀργύριον γενόμενον" καὶ 
μι 7 ἃ Ὁ ΄ ΤΩ α 

ϑιατὴν δεκάτην, ἣν τῷ ᾿Απόλλωνι ἐξεῖλον καὶ τῇ 
᾽ δ: , , ᾿ 45, φεσίᾳ ᾿Αρτέμιδι, διέλαβον οἱ στρατηγοὶ, το 

΄ ἃ ἴω “ 

αἁμέρος ἕκαστος, φυλάττειν τοῖς θεοῖς" ἀντὶ 
ε ͵ ἴω “εδὲ Χειρισόφου Νέων ὃ ᾿Ασιναῖος ἔλαβε. 

»--ἶ “Ὁ Ἂ ἈΝ Χ ς΄" ’ 

δυῦ, Ἐενοφῶν οὖν τὸ μὶν τοῦ ᾿Απόλλωνος 
ΕΣ 5 (0 5 ΕῚ 7 2 λ 3 

»)γαναθημα ποιησάμενος ἀνατίθησιν εἰς τὸν ἐν 
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μ" Δελφοῖς τῶν ᾿Αθηναίων θησαυρὸν, καὶ ἐπ- 
, , ς ΟΝ Χ » Α ἃ. ἔγραψε τὸ τε αὑτοῦ ὄνομα καὶ τὸ ΤΓ]ροξένου, 

ἃ Χ 7 3 7 , Ἀ ον ᾿ ΚΝ, 
3ὃς σὺν Κλεάρχῳ ἀπέθανε ξένος γὰρ ἣν αὐτῷ. 
40. Τὸ δὲ τῆς ᾿Αρτέμιδος τῆς ᾿Εφεσίας, ὅτε 

» ’ Ἃ 3 ν 2 ω 3 “ Ἁ » 

διάπῃει σὺν ᾿Αγησιλάῳ ἐκ τῆς Ασίας τὴν εἰς 

ὁιβοιωτοὺς ὁδὸν, καταλείπει παρὰ Μεγαβύξω 
ἡτῷ τῆς ᾿Αρτέμιδος νεωκόρῳ, ὅτι αὐτὸς κινδυν- 

, 9 “ 9 4 Ἁ 3 7 9 βεύσων ἐδόκει ἰέναι [μετὰ ᾿Αγησιλάου ἐν 
9. Κορωνείᾳ]: καὶ ἐπέστειλεν, ἢν μὲν αὐτὸς 

[ο ε ω » - Ἃ ’ ΄ 

Ιοσωθῇ, ἑαυτῷ ἀποδοῦναι" ἢν δέ τι πάθῃ, 
πἀναθεῖναι ποιησάμενον τῇ Ἀρτέμιδι, ὅ τι 
ιλοΐοιτο χαριεῖσθαι τῇ θεῷ. 7. ᾿Ἐπ᾿ εὶ δ᾽ ἔφευγεν 

δ μ»αὶ χω - » » “Ὁ 3 

ὁ Ἐενοφῶν, κατοικοῦντος ἤδη αὐτοῦ ἐν Σκιὰ- 
[φ ς Ν [ων , 2 “ 

μλοῦντι ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων [οἰκισθέντος] 
᾿Ισ“παρὰ τὴν ᾿Ολυμπίαν, ἀφικνεῖται Μεγάβυξος 

» " 7 ,ὔ Ἃ 5 ς Ἁ 

ιβεῖς Ὀλυμπίαν θεωρήσων καὶ ἀποδίδωσι τὴν 
4 Ρ] “ - “ Χ Ὰ 

παρακαταθήκην αὐτῷ. ἘΞενοφῶν δὲ λαβὼν 

(βχωρίον ὠνεῖται τῇ θεῷ, ὅπου ἀνεῖλεν ὁ θέος. 
08. Ἔτυχε δὲ διαῤῥέων διὰ τοῦ χωρίου ποτ- 
λοαμὸς Σελινοῦς. Καὶ ἐν ᾿Εφέσῳ δὲ παρὰ 
α'τὸν τῆς [Πφεσίας] ᾿Αρτέμιδος νεὼν Σελινοῦς 

Χ Φ᾿ δὲ δὰ Ὰ ᾽ ͵ Ν 5 2 γχποταμὸς παραῤῥεῖ. Καὶ ἰχθύες δὲ ἐν ἀμφ- 
χεοτέροις ἔνεισι καὶ κόγχαι' ἐν δὲ τῷ ἐν Σκιὰ- 
δαιλοῦντι χωρίῳ καὶ θῆραι πάντων, ὁπόσα ἐστὶν 

5 ῇ ΄ ΐ ᾽ 7 Χ Ν λ αςἀγρευόμενα θηρία. 9. ᾿Εποίησε δὲ καὶ ναὸν 
Ἁ ω “- Ἐπ ὐϑο Δοκαὶ βωμὸν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου' καὶ τὸ 

ν᾿ 
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Ν 4 ΨῈΕ9 πῶ ᾽Ὰ [ὡ » 

,, λοιπὸν δὲ ἀεὶ δεκατεύων τὰ ἐκ τοῦ ἀγροῦ ὡραῖα 
“Ἃ ω ς “Ὁ 

χα. θυσίαν ἐποίει τῇ θεῷ" καὶ πάντες οἱ πολῖται 
ς καὶ οἱ πρόσχωροι ἄνδρες καὶ γυναῖκες μετ- 

- “ [οὶ “ Χ ς Χ - 

“εἶχον τῆς ἑορτῆς. ἸΠαρεῖχε δὲ ἡ θεὸς τοῖς 
Ἂ 7 “ ΄ σ«σκηνοῦσιν ἄλφιτα, ἄρτους, οἶνον, τραγήματα, 

“ λ ἴω ς ων "“ ΄ 

οικαὶ τῶν θυομένων ἀπὸ τῆς ἱερᾶς νομῆς λάχος 
Χ “ ᾿. ἃ ’, ᾿ Χ “ ω καὶ τῶν θηρευομένων δέ. 10, Καὶ γὰρ θήραν 

8 ἐποιοῦντο εἰς τὴν ἑορτὴν οἵ τε Ἐξνοφῶντος 
“ὦ ἃ ς ἊΜ δ" [οὶ ς Ἁ 

ο παῖδες καὶ οἱ τῶν ἄλλων πολιτῶν" οἱ δὲ 
, Ἦν αν , ἮὮ δὲ ,ὔ Ιο βουλόμενοι καὶ ἄνδρες συνεθήρων" καὶ ἡλίσκ- 

[ετὸ τὰ μὲν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ χωρίου, τὰ δὲ 
1 ἐκ τῆς Φολόης, σύες καὶ δορκάδες καὶ ἔλαφοι. 
311. Ἔστι δὲ ἡ χώρα, ἣ ἐκ Λακεδαίμονος εἰς 

9 ΄ 

"ἡ, Ολυμπίαν πορεύονται, ὡς εἴκοσι στάδιοι ἀπὸ 
“τοῦ ἐν ᾿Ολυμπίᾳ Διὸς ἱεροῦ. Ἐνιε δ᾽ ἐν τῷ 

ςε - Α͂ ἃ Ν Χ »"᾽ ᾿Ξ Χ "δἱερῷ χώρῳ καὶ λειμὼν καὶ ὄρη δένδρων μεστὰ, 
ς κ ἔὰ ν 

δλικανὰ καὶ σῦς καὶ αἶγας καὶ ὄϊς τρέφειν καὶ 
“ ἥ κ᾿ Ιθϑίππους, ὥστε καὶ τὰ τῶν εἰς τὴν ἑορτὴν 
Ψ, σι 

ιϑίοντων ὑποζύγια εὐωχεῖσθαι. 12. ἹΠερὶ δ᾽ 
5. τὴν Ν Χ 5 Φἰ γι , ὌΡΗ λοαῦτον τὸν ναὸν ἄλσος ἡμέρων δένδρων ἐφυτ- 
᾿ κ᾿ λιεύθη, ὅσα ἐστὶ τρωκτὰ ὡραῖα. ὋὉ δὲ ναὸς, 

6 Ἃ : 

ως μικρὸς μεγάλῳ, τῷ ἐν ᾿Εφέσῳ εἴκ- 
Ν᾿ Χ ͵ 

λδᾶασται" καὶ τὸ ξόανον ἔοικεν ὡς κυπαρίττινον 
λαχρυσῷ ὄντε τῷ ἐν Ἐφέσῳ. Καὶ στήλη 
ἀτέστηκε παρὰ τὸν ναὸν, γράμματα ἔχουσα' 

96 {ἘΡΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΤῊΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. 
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᾿ΙΤΟΝ ΔῈ ΕΧΟΝΤᾺ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΥ- 
ΜΕΝΟΝ ΤῊΝ ΜῈΝ ΔΈΚΑΤΗΝ ΚΑΤΑ- 
53ΘΥΕΙΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΕΚ ΔΕ ΤΟΥ 
ΔΠΕΡΙΤΤΟΥ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ἘΠΙΣΚΕΥς- 
ΞΑΖΕΙΝ. ΕΑΝ ΔΕ ΤΙΣ ΜΗ ΠΟΙΗ͂Ι 
ΘΤΑΥ͂ΤΑ, ΤΗΙ ΘΕΩΙ ΜΕΛΗΣΕΙ. 

ΟΕ Ἔν. 

Α ρατί οἵ τῆς Μοξϑυηοθοῖδη πδίϊοη ΟΡΡΟΞΚ65 {πΠ6 ρύορστϑϑς οἵ [ἢε σεεκς, 
--- Αποίπεῦ ρατξ τηβκεβ δὴ δ᾽ }Π]ΊᾺπησα ΙΓ {ΠΈπ.---Α Ἰοῖπὲ οτος οὗ 
Οτεεκε δπά {ΠεὶΓ παν 41116ὲ5 τεσεῖνεβ ἃ βενεσα [055.-- Ἔ ΠΟΡΠ ἢ, 

οὐ ἴΠ6 ἴο]οννησ ἄαν, αἰΐδοκβ απὰ ἀεξίεαϊβ [ΠεῸ σοτηπηοῃ Θηθπν.- 

ΤἼΤΠε ΤοΠΙοῦ 15 θυγηξ τῇ δὶ νγοοάδῃ ἴοννεσ.--- βου ρίοη οὗ παίϊνα 

Οὐβίοπηϑ. 

γ 1. ἘΚ Κερασοῦντος δὲ κατὰ θάλατταν 
ἃ . ΙΓ ψ 4 Ν ΄ ς Ἂν Ὁ 8. μὲν ἐκομίζοντο οἵπερ καὶ πρόσθεν, οἱ δὲ ἄλλοι 

Θκατὰ γῆν ἐπορεύοντο. 2. ᾿Επεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ 
" Ἷ ς 

ιοτοῖς Μοσσυνοίκων ὁρίοις, πέμπουσιν εἰς αὐὖ- 
Ἁ ͵ ᾿ [4 Γ Ξ 

τοὺς Τιμησίθεον τὸν Τραπεζούντιον, πρόξνον 
ἴω ἴω ὌΝ 

αὔὄντα τῶν Μοσσυνοίκων, ἐρωτῶντες πότερον 

ὡς διὰ φιλίας ἢ [ ὡς] διὰ πολεμίας πορεύσονται 
“- 4 ς Ν  Σ χὰ 3 7 

“πῆς χώρας. Οἱ δὲ εἶπον ὅτε οὐ διήσοιεν" 
Ἂ Ἁ }] - «ἐπίστευον γὰρ τοῖς χωρίοις. 8. ᾿Εντεῦθεν 

“ ε ῇ Ὁ“ , ͵ 3 3 Ἁ 

«λέγει ὁ Τιμησίθεος ὅτι πολέμιοί εἰσιν αὐτοῖς 
α Ἂν 

"»κοαἱ ἐκ τοῦ ἐπέκεινα" καὶ ἐδόκει καλέσαι ἐκεί- 

ἄνους, εἰ βούλοιντο συμμαχίαν ποίησασθαι" 
βκαὶ πεμφθεὶς ὁ Τιμησίθεος ἧκεν ἄγων τοὺς 

Ὡν 
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ἄρχοντας. 4. ᾿Επεὶ δὲ ἀφίκοντο, συνῆλθον 
λοΐ τε τῶν Μοσσυνοίκων ἄρχοντες καὶ οἱ 
3 στρατηγοὶ τῶν “Ἑλλήνων: καὶ ἔλεξε μὲν 
4 Ξενοφῶν, ἡρμήνευε δὲ Τιμησίθεος. 
ὁ ὅ. “Ὦ ἄνδρες Μοσσύνοικοι, ἡμεῖς διασω- 

ε θῆναι βουλόμεθα εἰς τὴν “Ελλάδα πεΐζῇ---- 
πλοῖα γὰρ οὐκ ἔχομέν---κωλύουσι δὲ οὗτοι 
8 ἡμᾶς, οὺς ἀκούομεν ὑμῖν πολεμίους εἶναι. 
9.0. Εἰ οὖν βούλεσθε, ἔξεστιν ὑμῖν ἡμᾶς λαβεῖν 
συμμάχους, καὶ τιμωρήσασθαι, εἴ τί ποτε 
πὑμᾶς οὗτοι ἠδικήκασι, καὶ τὸ λοιπὸν ὑμῶν 

᾿χὑπηκόους εἶναι τούτους. 7. ἘΠ δὲ ἡμᾶς 
ἀφήσετε, σκέψασθε πόθεν αὖ ἂν τοσαύτην 

“δύναμιν λάβοιτε σύμμαχον.᾽, ὃ. ἹΤρὸς ταῦτα 
ἀπεκρίνατο ὁ ἄρχων τῶν Μοσσυνοίκων ὅτι 
'ςκαὶ βούλοιντο ταῦτα καὶ δέχοιντο τὴν συμ- 
ἡμαχίαν. 9. “ἼἌγετε δὴ, ἔφη ὁ ΞΞενοφῶν, 

(ἐς τί ἡμῶν δεήσεσθε χρήσασθαι, ἂν σύμμαχοι 
ὑμῶν γενώμεθα ; καὶ ὑμεῖς τί οἷοί τε ἔσεσθε 
λαὴμῖν συμπρᾶξαι περὶ τῆς διόδου; 10. Οἱ 
ἀ δ᾽ εἶπον ὅτι ““᾿Ἱκανοὶ ἐσμὲν εἰς τὴν χώραν 
δ᾽ εἰσβάλλειν ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερα τὴν τῶν ὑμῖν 
3)ε καὶ ἡμῖν πολεμίων, καὶ δεῦρο ὑμῖν πέμψαι 
"ναῦς τε καὶ ἄνδρας, οἵτινες νλσρα ἀεωχές, ανόζος 
ἔστε καὶ τὴν ὁδὸν ἡ ὙΠ ονται 

6, 1|͵ “Ἐπὶ τούτοις πιστὰ δόντες καὶ λαβόντες 
«ρα, Δοοῖ Υ͂. ἴ 
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Ι - Ὁ ς ΚΑ ῇ 

᾿ὠχοντο' καὶ ἧκον τῇ ὑστεραίᾳ ἄγοντες τρίια- 
“ , εἶ ε “Ὁ 

χκόσια πλοῖα μονόξυλα, καὶ ἐν ἑκάστῳ τρεῖς 
» -Ὁ ς Ἂς ͵ 3 « ᾽ 7 "ἷ 

ἡ ἄνδρας, ὧν οἱ μὲν δύο ἐκβάντες εἰς τάξιν ἔθεντο 
,τὰ ὅπλα, ὁ δὲ εἷς ἔμενε. 12. Καὶ οἱ μὲν, 

΄ -“ ͵ 

«λαβόντες τὰ πλοῖα, ἀπέπλευσαν: οἱ δὲ, 
ἢ : ΄ὕ ἐν" »γὴ :..κ 

«μένοντες, ἐξετάξαντο ὧδε. στησαν ἀνὰ 
7 τ Ἁ »“"- 

"ἑκατὸν μάλιστα, οἷον χοροὶ, ἀντιστοιχοῦντες 
» 7 »᾽ ιν , [4᾿ - 

8 ἀλλήλοις, ἔχοντες γέῤῥα πάντες λευκῶν βοῶν 
οδασέα, εἰκασμένα κιττοῦ πετάλῳ' ἐν δὲ τῇ 
"οδεξιᾷὰ παλτὸν ὡς ἑξάπηχυ, ἔμπροσθεν μὲν δεξις χυ, ἔμπρ μ 

᾿ 27 5 Χ τ ἴω »"2 ᾽ὔ] 

"λόγχην ἔχον ὄπισθεν δὲ αὐτοῦ τοῦ ξύλου 
Ι πασφαιροειδές. 18. Χιτωνίσκους δὲ ἐνεδεδύ-. 

'Ξκεσαν ὑπὲργονάτων πάχος ὡς λινοῦ στρωματο- 
μδέσμου" ἐπὶ τῇ κεφαλῇ δὲ κράνη σκύτινα, 
ισοΐά περ τὰ [Ιαφλαγονικὰ, κρώβυλον ἔχοντα 
κατὰ μέσον ἐγγυτάτω τιαροειδῆ" εἶχον δὲ καὶ 

͵΄ ἴω 2 ἴω 5.“ »΄»ὦ Ν 

"»σαγάρεις σιδηρᾶς. 14. ᾿Εντεῦθεν ἐξῆρχε μὲν 
ὄἧ ΤῊΝ - ε ) » ΄, 3 ΄ αὐτῶν εἷς, οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ἐπορεύοντο 

, Ν “ 

ἄδοντες ἐν ῥυθμῷ, καὶ διελθόντες διὰ τῶν 
λοτάξεων καὶ διὰ τῶν ὅπλων τῶν ᾿λλήνων 

Χ 

λιέπορεύοντο εὐθὺς πρὸς τοὺς πολεμίους ἐπὶ 
«χωρίον, ὃ ἐδόκει ἐπιμαχώτατον εἶναι.., 15. 

3 ω Ά ω εἶ γι ῇ χ Σ χ᾽ ῷ κεῖτο δὲ τοῦτο πρὸ τῆς πόλεως τῆς μητρο- 
4 ἴω 5 

πόλεως καλουμένης αὕτοις, καὶ ἐχούσης τὸ 
“ χΖο. 

» ἀκρότατον τῶν Μοσσυνοΐκων. ἸΚαὶ περὶ τού- 
“" ς ἴω 

Ὡς τοῦ ὁ πόλεμος ἦν οἱ γὰρ ἀεὶ τοῦτ᾽ ἔχοντες 
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50. 7 Ε “ 39 Ἧ ’ 

ἐδόκουν ἐγκρατεῖς εἶναι καὶ πάντων Μοσσυν- 
Ι͂  Αδος ΄ 9 “ " λοίκων. Καὶ ἔφασαν τούτους οὐ δικαίως ἔχειν 

“ 3 Α Χ Ἃ ) 
4. τοῦτο, ἀλλὰ κοινὸν ὃν καταλαβόντας πλεον- 

α εκτεῖν. 

᾽ς. 10, Εἵποντο δ᾽ αὐτοῖς καὶ τῶν “Ελλήνων 

ς τινὲς, οὐ ταχθέντες ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ἀλλ’ 
γ ἁρπαγῆς ἕνεκεν. Οἱ δὲ πολέμιοι, προσιόντων, 

᾿ » ΄ "“" 

ὃ. τέως μὲν ἡσύχαζον" ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο τοῦ 

ηο χωρίου, ἐκδραμόντες τρέπονται αὐτούς" καὶ 
ιοἀπέκτειναν συχνοὺς τῶν βαρβάρων καὶ τῶν 

᾿ “ἢ ς 7 Χ Χ 50." 

". συναναβάντων Ἑλλήνων τινὰς, καὶ ἐδίωκον 

Ιχμέχρις οὗ εἶδον τοὺς “Ελληνας βοηθοῦντας" 

.. 17. εἶτα δὲ ἀποτραπόμενοι ᾧχοντο' καὶ ἀπο- 
Αἱ, τεμόντες τὰς κεφαλὰς τῶν νεκρῶν ἐπεδείκ- 

ῪῈ 6 , ΄σι ς “Ὁ 

Ισνυσαν τοῖς τε ἄλλησι καὶ τοῖς εαυτῶν πολ- 

,εεμίοις" καὶ ἅμα ἐχόρευον νόμῳ τινὶ ἄδοντες. 
"18, Οἱ δ᾽ “ἕλληνες μάλα ἤχθοντο, ὅτι τούς τε 
β΄ πολεμίους ἐπεποιήκεσαν θρασυτέρους, καὶ ὅτι 
οἱ ἐξελθόντες “Ἑλληνες σὺν αὐτοῖς ἐπεφεύγεσαν 

δομάλα ὄντες συχνοί ὃ οὔπω πρόσθεν ἐπεποι- 
"Α Ψ ἊΜ , “- “ὦ Ἁ διήκεσαν ἐν τῇ στρατείᾳ. 19. Ξενοφῶν δὲ 

λλσυγκαλέσας τοὺς “Ελληνας εἶπεν ““Ανδρες 
στρατιῶται, μηδὲν ἀθυμήσητε ἕνεκα τῶν γε- 

᾿λαεγενημένων᾽ ἴστε γὰρ ὅτι καὶ ἀγαθὸν οὐ μεῖον 

Ζς: τοῦ κακοῦ γεγένηται. 20, ἸΠρῶτον μὲν γὰρ 
3 7, “ ς , Ε ἰῶῦ ς Ά 

26 ἐπίστασθε ὅτι οἱ μέλλοντες ἡμῖν ἡγήσεσθαι 
σ 2 
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' “Ἁ 5 ͵ » ᾿ Ν ς -“ 

ιτῷ ὃντι πολεμιίοί εἰσιν, οἷσπερ καὶ ἡμᾶς 

4. ἀνάγκη" ἔπειτα δὲ καὶ τῶν “Ελλήνων οἱ ἀμελ- 
β8ήσαντες τῆς σὺν ἡμῖν τάξεως, καὶ ἱκανοὶ 
α ἡγησάμενοι εἶναι σὺν τοῖς βαρβάροις ταὐτὰ 

΄ Ὁ“ ᾿ ς -“ , , Ὁ“ 

5 πράττειν, ἅπερ σὺν ἡμῖν, δίκην δεδώκασιν' ὥστε 
5 - χ ς , ΄ » , 

οαῦθις ἧττον τῆς ἡμετέρας τάξεως ἀπολείψ- 
3 ΄»΄' »»: 

λονται. 21. ᾿Αλλ᾽ ὑμᾶς δεῖ παρασκευάξεσθαι 
»"» Ι “ 

θὅπως καὶ τοῖς φίλοις οὖσι τῶν βαρβάρων 
,] »“Ὁ -“ 

4. δόξετε κρείττους αὐτῶν εἶναι, καὶ τοῖς πολ- 
“Ἢ ’ “ 9 ς “ 5 ΄ Ιο εμίοις δηλώσετε ὅτε οὐχ ὁμοίοις ἀνδράσι 

[ο᾿ »“" σὰ: ’ 

"μαχοῦνται νῦν τε καὶ ὅτε τοῖς ἀτάκτοις ἐμάχ- 

Ιλοντο.Ἶ “2 

3. 22, Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν οὕτως 
Ρ) »"ἃΟα 3 ͵ ’ 5 ἈΝ 5 

(4 ἐμειναν" Τῇ ὃ ὑστεραίᾳ θύσαντες, ἐπεὶ ἐκαλλι- 
ϑ' 7 Ἁ , 

ἰξερήσαντο, ἀριστήσαντες, ὀρθίους τοὺς λόχους 
(6 ποιησάμενοι, καὶ τοὺς βαρβάρους ἐπὶ τὸ 
"»εὐώνυμον κατὰ ταὐτὰ ταξάμενοι, ἐπορεύοντο 

Χ ΄ Ἃ "“ , 5 4 » 

ιδ,. τοὺς τοξότας μεταξὺ τῶν λόχων ὀρθίων [ ὄντων] 
ιϑἔχοντες, ὑπολειπομένους δὲ μικρὸν τοῦ στόμ- 

“ ΄ς΄» 5 »“Ἄ" 

δόατος τῶν ὁπλιτῶν. 280. Ἦσαν γὰρ τῶν πολ- 
λιεμίων οἱ εὔζωνοι κατατρέχοντες τοῖς λίθοις 
ἔβαλλον. Τούτους ἀνέστελλον οἱ τοξόται καὶ 
4.οἱ πελτασταί οἱ δὲ ἄλλος βάδην ἐπορεύοντο 
“πρῶτον μὲν ἐπὶ τὸ χωρίον, ἀφ᾽ οὗ τῇ προτερ- 
λσαίᾳ οἱ βάρβαροι ἐτρέφθησαν καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς" 

5 “ Ν ς 

Σεἐνταῦθα γὰρ οἱ πολέμιοι ἦσαν ἀντιτεταγμένοι. 



θυ ὦ ΠΑ ΖΑ ἐὲ αν. “ 

ἕ δ 

ι2ῶ4. Τοὺς μὲν οὖν πελταστὰς ἐδέξαντο οἱ 
΄ Ὁ τ ΟΣ. ἃ Ὀδ' ἃ ἥν ΛΝ ε 

α βάρβαροι καὶ ἐμάχοντο" ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἦσαν οἱ 
ς ΕΝ ἃ 

3, ὁπλῖται, ἐτρέποντο. Καὶ οἱ μὲν πελτασταὶ 
3 Ἁ ἣν 

α εὐθὺς εἵποντο διώκοντες ἄνω πρὸς τὴν μητροό- 
ς ΄΄ν» 

5. πολιν" οἱ δὲ ὁπλῖται ἐν τάξει εἵπποντο. Φ. 
3 λ 4 οὶ εἶ » ἊΝ ͵ 

ς. Ἐπεὶ δ᾽ ἄνω ἦσαν πρὸς ταῖς τῆς μητροπόλεως 
“". , ς ῪΝ 

ἡ, οἰκίαις, ἐνταῦθα οἱ πολέμιοι ὁμοῦ δὴ πάντες 
8. γενόμενοι ἐμάχοντο, καὶ ἐξηκόντιζον τοῖς παλ- 

9 τοῖς" καὶ ἄλλα δόρατα ἔχοντες παχέα μακρὰ, 
ὅσα ἀνὴρ ἂν φέροι μόλις, τούτοις ἐπειρῶντο 

μι ἀμύνασθαι ἐκ χειρός. 
4 20. Ἐπεὶ δὲ οὐχ ὑφίεντο οἱ “λληνες ἀλλ᾽ 

« ἤ 5 ς » ς ͵ νι ἣ 

ΙΞὁμόσε ἐχώρουν, ἔφευγον οἱ βάρβαροι καὶ ἐν- 
μ,τεῦθεν ἅπαντες λιπόντες τὸ χωρίον. ὋὉ δὲ 

'5 βασιλεὺς αὐτῶν, ὁ ἐν τῷ μόσσυνι τῷ ἐπ᾽ ἄκρου 
᾽  ν ἃ 7 7 ΄-" 2 »-" "4 ὠκοδομημένῳ----ἂὧν τρέφουσι πάντες κοινῇ αὐτοῦ 

ιχ μένοντα καὶ φυλάττουσιν---οὐκ ἤθελεν ἐξελθεῖν, 
50 χ πον [οὶ , ε 7 Υ: 3 ᾽ 

Ιξ οὐδὲ οἱ ἐν τῷ πρότερον αἱρεθέντι χωρίῳ' ἀλλ 

Ιφαὐτοῦ σὺν τοῖς μοσσύνοις κατεκαύθησαν. 27. 
7.“ λὸ Οἱ δ᾽ “Ελληνες διαρπάζοντες τὸ χωρίον ηὕρ- 

λιίσκον θησαυροὺς ἐν ταῖς οἰκίαις ἄρτων νενη- 

Δχλμένων πατρίους [περυσινῶν], ὡς ἔφασαν οἱ 
Ζ Χ νΝ 7] - ᾿ Ἂ ΄ λ8 Μοσσύνοικοι' τὸν δὲ νέον σῖτον σὺν τῇ καλάμῃ 

λ5). ἀποκείμενον; ἦσαν δὲ ζειαὶ αἱ πλεῖσται. 28. 
Ν ͵ “" 

ἃς Καὶ δελφίνων τεμάχη ἐν ἀμφορεῦσιν ηὑρίσκετο 

1. πεταριχευμένα, καὶ στέαρ ἐν τεύχεσι τῶν 
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ι. δελφίνων, ᾧ ἐχρῶντο οἱ Μοσσύνοικοι, καθάπερ 

1. οἱ Γἕλληνες τῷ ἐλαίῳ. 29. ΚΚάρνα δ᾽ ἐπὶ τῶν 
5 Ψ' 3 Ἁ ο “4 ᾽ » 

3 ἀνωγαίων ἣν πολλὰ τὰ πλατέα, οὔκ ἔχοντα 
Ἁ 3 Ι Μ Χ Υ͂ 7 4, διαφυὴν οὐδεμίαν. "Τούτῳ καὶ πλείστῳ σίτῳ 

» δ »“ἢΝ 

ς ἐχρῶντο ἕψοντες καὶ ἄρτους ὀπτῶντες. Οἶνος 
) ς , ἃ "7 , 5 λ 5 7 

ς δ᾽ ηὑρίσκετο, ὃς ἄκρατος μὲν ὀξὺς ἐφαίνετο 
ο, εἶναι ὑπὸ τῆς αὐστηρότητος, κερασθεὶς δὲ 
ς, εὐώδης τε καὶ ἡδύς. 

τς ἐν 

ς«. 90. Οἱ μὲν δὴ “Ελληνες ἀριστήσαντες 
ιο ἐνταῦθα ἐπορεύοντο εἰς τὸ πρόσω, παραδόντες 
. τὸ χωρίον τοῖς συμμαχήσασι τῶν Μοσσυν- 
5. οἴκων. “Ὁπόσα δὲ καὶ ἄλλα παρήεσαν “χωρία 
ι3.τῶν σὺν τοῖς πολεμίοις ὄντων, τὰ εὐπροσ- 

“κοδώτατα οἱ μὲν ἔλειπον, οἱ δὲ ἑκόντες προσ- 
͵ Ἃ Ὁ ἴω 

«ἐχώρουν. 81. Τὰ δὲ πλεῖστα τοιάδε ἦν τῶν 
'Ὰ Η 3 “ ς , 3», .ἷῷ 3 “ 

χωρίων ἀπεῖχον αἱ πόλεις ἀπ ἀλλήλων 
᾿ 7 εξ νιν ᾿ ε Υ ΑΝ ς 

Ιχλστάδια ὀγδοήκοντα, αἱ δὲ πλεῖον, αἱ δὲ μεῖον 
5 , Ἁ » , “ 93 Χ 

.5 ἀναβοώντων δὲ ἀλλήλων συνήκουον εἰς τὴν 
δ ΌΨ 5 “ βς ΄ . π 7 

( ἐτέραν ἐκ τῆς ἐτέρας πόλεως" οὕτως ὑψηλὴ τε 
ἡ : Σ θοὸς γι 5 ᾽ ἀς ΝᾺ , 

δοκαὶ κοίλη ἡ χώρα ἣν. 82. ᾿Επεὶ δὲ πορευό- 
μι μενοι ἐν τοῖς φίλοις ἦσαν, ἐπεδείκνυσαν αὐτοῖς 

᾿ “ , Ἁ 

ἁπαῖδας τῶν εὐδαιμόνων σιτευτοὺς, τεθραμ- 
’ὔ’ ΄΄»ᾧ Ἁ 

τ μένους καρύοις ἑφθοῖς, ἁπαλοὺς καὶ λευκοὺς 
7 Χ ᾽ Ἃ , » Ν “- λεσφόδρα, καὶ οὐ πολὺ δέοντας ἴσους τὸ μῆκος 

“Ὁ ἃ ς καὶ τὸ πλάτος εἶναι" ποικίλους δὲ τὰ νῶτα, καὶ 

᾿ότὰ ἔμπροσθεν πάντα ἐστιγμένους ἀνθέμια. 



ΞΟΟΚΥ ΟΜΑ͂ΡΤΕΝ Γ᾿ 23 

,. 89....««νὖνν Δευκοὶ δὲ πάντες οἱ ἄνδρες καὶ 
ε - ’ » « 

Δ, αἱ γυναῖκες. 84. 'Ῥούτους ἔλεγον οἱ στρατευ- 
3, σάμενοι βαρβαρωτάτους διελθεῖν καὶ πλεῖστον 

4, τῶν ᾿Εδκλληνικῶν νόμων κεχωρισμένους. "Ἐὰν τε 
5, γὰρ ὄχλῳ ὄντες ἐποίουν, ἅπερ ἂν ἄνθρωποι ἐν 

2 ᾽ , 57 Χ » ἍἈ “ ς 

6 ἐρημίᾳ ποιήσειαν [ἄλλως δὲ οὐκ ἂν τολμῷεν 
᾿ 7 , Ὁ“ ΝΡ. 7 Ω 

ὅ μόνοι τε ὄντες ὅμοια ἔπραττον, ἅπερ ἂν μετ 
" “᾿ ’ Ε “ ΘᾺ 

ς ἄλλων ὄντες" διελέγοντό τε ἑαυτοῖς, καὶ ἐγέλων 
3 κι 3 ω ΄ 

ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, καὶ ὠρχοῦντο ἐφιστάμενοι, ὅπου 
τ Ν 

(ο τύχοιεν, ὥσπερ ἄλλοις ἐπιδεικνύμενοι. 

ΘΕ τ νς 

ΟΠαΙν69.--- ΤΊ ΡΥ ηϊ.---Οοίγούβ.- -Ἔογα τῃ6 αγαεῖςζς γοπηχαῖὶη ἀστγίησ 
[ογίγ-ῆνε ἄδαγβ, βδουι ποίησ, δηᾶ οοἰεγαίηρ σαπΠΊ65. -- ΘΌΡΡΙΙΟ5 
οΡίδιηθα ἔοι {π6 πεισῃθουσιηρσ σοπηίτν. --- ΑἸηραβθαάουβ ἔτοπὶ 

ΘΙΠΟΡΕ [ὉΟ]15Π}|ν {Πγεβδέεῃ [Π6 δΥΠΊν.-- σοπβεαθπεποα οὗ Χοπορη- 
ΟΠ 5. ΤΈΡΙΥ, {παν δἰίθυ {πῸ ἴοης οὗ {πεῖν Ιδηρσιιθσα, απ Ρσγοπῖβδα 
αἷά. 

᾿ ΄ κ᾿ .ὦ ιᾳ. 1. ΔΙΑ. ταύτης τῆς χώρας οἱ “Ἑλληνες, διά 
ον , Ἂ 24.1ε Τῆς πολεμίας καὶ τῆς φιλίας, ἐπορεύθησαν 

2 Ἂ Ἦ Χ ἴω χιιοκτὼ σταθμοὺς, καὶ ἀφικνοῦνται εἰς Χάλυβας. 
ϑ ὙΠ. 5 ᾿ 

αλὗτοι ὀλίγοι τε ἦσαν, καὶ ὑπήκοοι τῶν Μοσσυν- 
7 ἔ πο» ἢ ,ὔ ΓῚ ᾿ 43 οἰκων᾽ καὶ ὃ βίος ἣν τοῖς πλείστοις αὐτῶν 

5 Ἁ ὃ ,ὔ 2 ἴω 3 “ 5 2λιαπὸ σιδηρείας. Ἐντεῦθεν ἀφικνοῦνται εἰς 
- 4 ἔ [α »" 

25, Τιβαρηνούς. 2. δὲ τῶν Τιβαρηνῶν χώρα 
δὼ ἢ ὃ , ν , 3 9. ἐν Δδ. πολὺ ν πεΈ ὑνώτερα Και χώρια εὐχεν Ε͵ὺυ 
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θαλάττῃ ἧττον ἐρυμνά. Καὶ οἱ στρατηγοὶ 
ἔχρῃζον πρὸς τὰ χωρία προσβάλλειν καὶ τὴν 
στρατιὰν ὀνηθῆναί τι καὶ τὰ ξένια, ἃ ἧκε 
παρὰ τῶν Τιβαρηνῶν, οὐκ ἐδέχοντο' ἀλλ᾽ 

ἐπιμεῖναν κελεύσαντες, ἔστε βουλεύσαιντο, 
ἐθύοντο. ὃ. Καὶ πολλὰ καταθυσάντων, τέλος 
ἀπεδείξαντο οἱ μάντεις πάντες γνώμην, ὅτι 
οὐδαμῆ προσίοιντο οἱ θεοὶ τὸν πόλεμον. 
Ἐντεῦθεν δὴ τὰ ξένια ἐδέξαντο καὶ, ὡς διὰ 
φιλίας πορευόμενοι δύο ἡμέρας, ἀφίκοντο εἰς 

Κοτύωρα πόλιν “Ἑλληνίδα Σινωπέων ἀποικ- 
ίαν, ὄντας δ᾽ ἐν τῇ Τιβαρηνῶν χώρᾳ. 

4, [Μέχρις ἐνταῦθα ἐπέζευσεν ἡ στρατιά. 
Πλῆθος τῆς καταβάσεως τῆς ὁδοῦ ἀπὸ τῆς ἐν 

Βαβυλῶνι μάχης ἄχρι εἰς Κοτύωρα σταθμοὶ 

ἑκατὸν εἴκοσι δύο, παρασάγγαι ἑξακόσιοι 
εἴκοσι, στάδιοι μύριοι καὶ ὀκται ΟΧΌΙΝ καὶ 
ἑξακόσιοι χρόνον πλῆθος ὀκτὼ μῆνες. ] σύ. Ἔν- 
ταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τετταράκοντα καὶ πέντε. 
Ἔ;» δὲ ταύταις πρῶτον μὲν τοῖς θεοῖς ἔθυσαν, 
καὶ πομπὰς ἐποίησαν κατὰ ἔθνος ἕκαστοι τῶν 
“Ἑλλήνων καὶ ἀγῶνας γυμνικούς. 06. Τὰ δ᾽ 
ἐπιτήδεια ἐλάμβανον τὰ μὲν ἐκ τῆς ΠΠαφλαγον- 
ίας τὰ δ᾽ ἐκ τῶν χωρίων τῶν Κοτυωριτῶν" 
οὐ γὰρ παρεῖχον ἀγορὰν οὐδ᾽ εἰς τὸ τεῖχος τοὺς 
ἀσθενοῦντας ἐδέχοντο. 
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7. Ἔν τούτῳ ἔρχονται ἐκ Σινώπης πρέσ- 
βεις, φοβούμενοι περὶ τῶν Κοτυωριτῶν τῆς τε 

πόλεως---ἣν γὰρ ἐκείνων, καὶ φόρους ἐκείνοις 
ἔφερον .----καὶ περὶ τῆς χώρας, ὅτι ἤκουον 
δῃουμένην. ΚΚαὶ ἐλθόντες εἰς τὸ στρατόπεδον 
ἔλεγον --- προηγόρει δὲ ᾿Εἱκατώνυμος, δεινὸς 
νομιζόμενος εἶναι λέγειν --- ὃ. “ἔπεμψεν 
ἡμᾶς, ὦ ἄνδρες στρατιῶται, ἡ τῶν Σινωπέων 
πόλις ἐπαινέσοντάς τε ὑμᾶς, ὅτε ἐνικᾶτε 

“Ἕλληνες ὄντες βαρβάρους, ἔπειτα δὲ καὶ συν- 
ησθησομένους ὅτι διὰ πολλῶν τε καὶ δεινῶν ---- 
ὡς ἡμεῖς ἠκούσαμεν----πραγμάτων σεσωσμένοι 
πάρεστε, 9. ᾿Αξιοῦμεν δὲ “Ἕλληνες ὄντες καὶ 
αὐτοὶ ὑφ᾽ ὑμῶν ὄντων ᾿Ελλήνων ἀγαθὸν μέν 
τι πάσχειν, κακὸν δὲ μηδέν᾽ οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς 
ὑμᾶς οὐδὲν πώποτε ὑπήρξαμεν κακῶς ποιοῦντες. 
10. Κοτυωρῖται δὲ οὗτοι εἰσὶ μὲν ἡμέτεροι 
ἄποικοι" καὶ τὴν χώραν ἡμεῖς αὐτοῖς ταύτην 
παραδεδώκαμεν βαρβάρους ἀφελόμενοι" διὸ καὶ 
δασμὸν ἡμῖν φέρουσιν οὗτοι τεταγμένον, καὶ 
Κερασούντιοι καὶ Τραπεζούντιοι [ὡσαύτως ]" 
ὥσθ᾽ ὅ τι ἂν τούτους κακὸν ποιήσητε, ἡ 

Σινωπέων πόλις νομίζει πάσχειν. 11. Νῦν 
δὲ ἀκούομεν ὑμᾶς εἴς τε τὴν πόλιν βίᾳ παρ- 
ἐληλυθότας ἐνίους σκηνοῦν ἐν ταῖς οἰκίαις, καὶ 
ἐκ τῶν χωρίων βίᾳ λαμβάνειν, ὧν ἂν δέησθε, 
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ς »“.)Δ)ἷ 5" Ὁ 

οὐ πείθοντας. 12. Ταῦτ᾽ οὖν οὐκ ἀξιοῦμεν" εἰ 
δὲ ταῦτα ποιήσετε, ἀνάγκη ἡμῖν, καὶ ΚΚορύλαν 

καὶ Παφλαγόνας, καὶ ἄλλον, ὅντινα ἂν δυνώ- 
μεθα, φίλον ποιεῖσθαι." 

18. Πρὸς ταῦτα ἀναστὰς Ἐξενοφῶν ὑπὲρ 
“ “- 3 ἀν ε “- ᾿ “ 57 

τῶν στρατιωτῶν εἶπεν “Ἡμεῖς δὲ, ὦ ἄνδρες 
Σινωπεῖς, ἥκομεν ἀγαπῶντες ὅτι τὰ σώματα 

ὔ δὴν Ἀα ΨΆ τς ΡῈ δι τα ᾿ .- κα 5 διεσωσάμεθα καὶ τὰ ὅπλα" οὐ γὰρ [ἡμῖν] ἣν 
δυνατὸν ἅμα τε χρήματα ἄγειν καὶ φέρειν καὶ 

“Ὁ 7 Ψ Ν᾿ ον 5 Χ 

τοῖς πολεμίοις μάχεσθαι. 14. Καὶ νῦν, ἐπεὶ 

εἰς τὰς ᾿Ελληνίδας πόλεις ἤλθομεν, ἐν Τραπεζ- 
οὔῦντι μὲν---παρεῖχον γὰρ ἡμῖν ἀγορὰν----ὠνού- 
μενοι εἴχομεν τὰ ἐπιτήδεια, καὶ ἀνθ᾽ ὧν ἐτίμ- 
ησαν ἡμᾶς καὶ ἕένια ἔδωκαν τῇ στρατιᾷ 
ἀντετιμῶμεν αὐτούς" καὶ εἴ τις αὐτοῖς φίλος 

ἣν τῶν βαρβάρων, τούτων ἀπειχόμεθα" τοὺς 
Ἂ «ὧ ἴω 

δὲ πολεμίους αὐτῶν, ἐφ᾽ οὺἣς αὐτοὶ ἡγοῖντο, 
“ ᾿ ἴω τὰ 3 , Ῥ. 

κακῶς ἐποιοῦμεν, ὅσον ἐδυνάμεθα. 1. ᾿Ερωτ- 
ὧτε δὲ αὐτοὺς ὁποίων τινῶν ἡμῶν ἔτυχον" 

, Ν 3 , « ς: κα ς ᾿» ΝΑ 
πάρεισι γὰρ ἐνθάδε, οὺς ἡμῖν ἡγεμόνας διὰ 

7 7 ἘΣ 

φιλίαν ἡ πόλις συνέπεμψεν. 160,.“Ὅπου δ᾽ ἂν 
ἐλθόντες ἀγορὰν μὴ ἔχωμεν, ἄν τε εἰς βάρβαρον 

“Ὃ ᾿] ΄, 

γῆν ἄν τε εἰς “Εἰλληνίδα, οὐχ ὕβρει ἀλλ᾽ ἀνάγκῃ 
λαμβάνομεν τὰ ἐπιτήδεια. 17. Καὶ ΚΚαρδούχ- 

ους καὶ Ταόχους καὶ Χαλδαίους, καίπερ βασιλ- 
Ν ) 

ἔως οὐχ ὑπηκόους ὄντας, ὅμως, καὶ μάλα 
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Χ » , 3 ΄ Ὰ Ν φοβεροὺς ὄντας, πολεμίους ἐκτησάμεθα διὰ τὸ 
΄ 3 Χ 

ἀνάγκην εἶναι λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια, ἐπεὶ 
2 Χ 2 “ 7 Χ “ 

ἀγορὰν οὐ παρεῖχον. 18. Μάκρωνας δὲ, καίπερ 
΄ Ἷ 

βαρβάρους ὄντας, ἐπεὶ ἀγορὰν, οἵαν ἐδύναντο, 
ω 3 νν 

παρεῖχον, φίλους τε ἐνομίζομεν εἶναι καὶ βίᾳ 
οὐδὲν ἐλαμβάνομεν τῶν ἐκείνων. 19. Κοτυωρ- 

«Δ Φ Ξ “ 

ίτας δὲ, οὺς ὑμετέρους φατὲ εἶναι, εἴ τι αὐτῶν 
ἅτ Ἐν 5 Ὁ ἃ " τῶ... Ε ᾽ ᾿ ε 

εἰλήφαμεν, αὐτοὶ αἰτιοί εἰσιν οὐ γὰρ ὡς 

φίλοι προσεφέροντο ἡμῖν, ἀλλὰ κλείσαντες 
Χ ΄ 39. 3 » 5 ἡ ρα, ἈΞ" » Χ 

τὰς πύλας οὔτ᾽ εἴσω ἐδέχοντο οὔτ᾽ ἔξω ἀγορὰν 
Ἕ “Ὁ “" 

ἔπεμπον" ἡτιῶντο δὲ τὸν παρ᾽ ὑμῶν ἁρμοστὴν 
3 Ἃ 

τούτων αἴτιον εἶναι. 20. Ὃ δὲ λέγεις, βίᾳ 
; -“ “ »] -“ 

παρελθόντας σκηνοῦν, ἡμεῖς ἠξιοῦμεν τοὺς 

κάμνοντας εἰς τὰς στέγας δέξασθαι: ἐπεὶ δὲ 
Ἃ, , ο ς “ 7 

οὐκ ἀνέῳγον τὰς πύλας, ἣ ἡμᾶς ἐδέχετο αὐτὸ 
Ν ,ὔ ᾽ὔ 3 ͵ », Χ ᾿] Ν 

τὸ χωρίον, ταύτῃ εἰσελθόντες ἄλλο μὲν οὐδὲν 
- ) “ 

βίαιον ἐποιήσαμεν" σκηνοῦσι δ᾽ ἐν ταῖς στέγαις 

οἱ κάμνοντες τὰ ἑαυτῶν δαπανῶντες, καὶ τὰς 
, “ Ἁ ἃ “ ΄ 

πύλας φρουροῦμεν, ὅπως μὴ ἐπὶ τῷ ὑμετέρῳ 
ς ἜΠ- ς ΄, ες κα : , 
ἁρμοστῇ ὠσιν οὐ κάμνοντες ἡμῶν, ἀλλ ἐφ 
ν᾿ ἪἋἝ 3 ͵ 

ἡμῖν ἢ κομίσασθαι ὅταν βουλώμεθα. 21. Οἱ 
ἊΨ Ὁ ὩΚγ͵Ὲ-- κι - 

δὲ ἄλλοι, ὡς ὁρᾶτε, σκηνοῦμεν ὑπαίθριοι ἐν τῇ 
7 "' ’ [ο 

τάξει, παρεσκευασμένοι, ἂν μέν τις εὖ ποιῇ, 
3 ᾽ “Ὁ - Ὦ »Ἂ“ 

ἄντ᾽ εὖ ποιεῖν" ἂν δὲ κακῶς, ἀλέξασθαι. 22.“ Α 
Ἕ Ὁ , ς Ἃ δ᾽... ἢ “- ῇ λ δὲ ἠπείλησας, ὡς, ἢν ὑμῖν δοκῇ, ἹΚορύλαν καὶ 

’ ’, - 

Παφλαγόνας συμμάχους ποιήσεσθε ἐφ᾽ ἡμᾶς, 
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ς ἴω Χ Ἃ Ἁ » Ν ὦ τῶι ΝΑ » ἡμεῖς δὲ, ἢν μὲν ἀνάγκη ἢ, πολεμήσομεν καὶ 
ἀμφοτέροις ---ἤδη γὰρ καὶ ἄλλοις πολλα- 
πλασίοις ὑμῶν ἐπολεμήσαμεν: ἂν δὲ δοκῇ 

“Ὁ ,ὔ] ΄κ΄"Β ᾿ ἡμῖν καὶ φίλον ποιεῖσθαι τὸν ἸΤαφλαγόνα 
ὁ. (ἀκούομεν δὲ αὐτὸν καὶ ἐπιθυμεῖν τῆς 
ὑμετέρας πόλεως καὶ χωρίων τῶν ἐπι- 

! ᾽ὔ Ἶ Ὁ 

θαλαττίων) πειρασόμεθα συμπράττοντες αὐτῷ, 
τς κι 

ὧν ἐπιθυμεῖ, φίλοι γίγνεσθαι. 
94, Ἔκ τούτου μάλα μὲν δῆλοι ἦσαν οἱ 

, ΜῈ ΄ “ 

συμπρέσβεις τῷ Ἑκατωνύμῳ “χαλεπαίνοντες 
Ὺ 3 ΛΜ 3 

τοῖς εἰρημένοις. ἸΠαρελθὼν δ᾽ αὐτῶν ἄλλος 
ἂψ; 7 2 Γ ’ ω 2 Ν 
εἰπεν ὁτι οὐ πόλεμον ποιήησομενοι ἥκοιεν, ἀλλὰ 

ἐ !Ι. Ἃ ἐπιδείξοντες ὅτι φίλοι εἰσί. “Καὶ ἕενίοις, ἢν 
Ἁ 2. ἂν Ἁ ὯΩ ͵ ῇ 3 -Ὁ“᾿ 

μὲν ἔλθητε πρὸς τὴν Σινωπέων πόλιν, ἐκεῖ 
δεξόμεθα' νῦν δὲ τοὺς ἐνθάδε κελεύσομεν 

΄ ἃ , ε ἴω Ν ’ὔ :] “"Σ διδόναι, ἃ δύνανται' ὁρῶμεν γὰρ πάντα ἀληθῆ 
ὄντα, ἃ λέγετε." 25. Ἔκ τούτου ἕένιά τε 

-" ὦ 
ἔπεμπον οἱ Κοτνυωρῖται, καὶ οἱ στρατηγοὶ 

“Ὁ »“3ἅμν ’,ὕ 

τῶν ᾿Ελλήνων ἐξένιζον τοὺς τῶν Σινωπέων 
’ πρέσβεις" καὶ πρὸς ἀλλήλους πολλά τε 

᾿ Ν καὶ φιλικὰ διελέγοντο' τά τε ἄλλα καὶ περὶ 
[4] - ’ »᾿ ε 7] 

τῆς λοιπῆς πορείας ἐπυνθάνοντο ὧν ἑκάτεροι 

ἐδέοντο. 
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Αἄνῖοε ἰς τεαιδϑίβα ἔγοπι {Π6 δι θαββαάουϑβ. -- εν ἀἸδϑυδάς (ΠῈ 
Οτεεῖκκβ ἴτοπὶ τηϑγοῆῃϊηρ ὈῪ ἰαηά, απᾶ ροϊπέ οαῦ (ῃἢς δἀναπίαρεϑβ οἵ 

Ρτοοσδεάϊηρ Ὀγ 568.--- Ὡς Οτεεκβ γέβοῖνα προη δἀορίηρ {πε ἰαίζευ 

ΟΟΌΓΘ6, 1 τῆς ΒΙΠοραδηβ ρτονις νε55615 δα ποιϊεηΐ ἴο σοηναὺ 8]].-- 

ΣΧ ΟΠΟΡΠΟΠ νν15Π65 ἴο ἔοι ἃ οΟΙοην. -- ΗΙ5 Ρ᾽δηβ δῖε {τιϑίγαῖεαὰ ὈὉν 

Θ1]ΔΠ115.--- Ὡς ΗἩφΥδοϊθοίβ πα ϑίπορθδηβ, θεϊηρ ᾿πηξοσιηεα οὗ ψν ῃδΐ 

15 ἴῃ αριταϊίομ, ρεύϑιαάς ΤΙπιαβίοη, ὈΨ ΡΥΟΠΊΪ586 Οὗ ΠΊΟΠΕΥ, ἴο Ἔχετε 
ΒΙΤη561} ἔογ {6 ἀερασγίαγε οὗ {ῃΠ6 δὺπν.--- ΓΙ] ΒΙΟὴ ῬΓΟΙΊ1565 {Π6 

50] 1εΥ5 ραν, οἡ οοπάϊοη οὗ ἐῃεῖγ ἀεραγίηρ ἀηάςυ ἢ15 σομηπηδηά. 
-τϑοὸο ἄοεβ ΤΠούακ.-- ποΡρ Ποἢ 5 σοπάποξ 15 οα] δα ἴῃ ααδβίοη ὈΥ͂ 
ῬΆΒΣ6βῖαϑ απὰ [ςγοοη.--- 15 ΒΡΕΘΟΗ ; Ὁν ψ ΠΙΟἢ Βα ἀφξίεπηαβ ΠΙπη56], 

δΔηα οὈέβιηβ ἃ ἄβοσεε [πδξ 0 οπμα ΡῈ ρεγπηίεα ἴο ἰεανε {Π6 ΔΥΠΊΥ. 

-- 1] πι15, εαρεῦ ἴο ἀδρασί, εχοίδιτηβ αραϊηβὲ [Π15, θα ΟἿΪῪ τηθοϑίβ 

ΙΓ ῆγϑαῖβ.--- Ὡς Ἡδγδοϊεοίβ [841] ἴῃ {ΠΕῚΓ ῬΓΟΙΊ1565. --- ΓΤ 5ΙΟΗ 

Δ :η4 ἼΠΟΥΙΑΧ, [ἢ ΔἰΔΥΠΊ, ΔΡΡΙΥ ἴο ΧΟΠοΡΠοΙ, γγηο γεΐαϑε5 ἴο ᾿Ιϑίθῃ ἴο 
1Π 61}. 

Π Μῃ οὐ ῪΝ»-Ν ς ’ὔ ΄Ὺ Ι 

1, ΤΑΥΤΗ μὲν οὖν τῇ ἡμέρᾳ τοῦτο τὸ 
“ 3 “ [ο] ) «ς 4 “ Ἕ 

τέλος ἐγένετο. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ συνέλεξαν οἱ 
στρατηγοὶ τοὺς στρατιώτας, καὶ ἐδόκει αὐτοῖς 

ἢ [οὶ “ 7, 

περὶ τῆς λοιπῆς πορείας παρακαλέσαντας τοὺς 
Σινωπέας βουλεύεσθαι. Ἐϊϊτε γὰρ πεζῇ δέοι 
πορεύεσθαι, χρήσιμοι ἂν ἐδόκουν εἶναι οἱ 

Σινωπεῖς ἡγούμενοι---ἔμπειροι γὰρ ἦσαν τῆς 
ψ Χ ον 

ΠῚαφλαγονίας----οἴτε κατὰ θάλατταν, προσδεῖν 
, δὴ 

ἐδόκει Σινωπέων" μόνοι γὰρ ἂν ἐδόκουν ἱκανοὶ 
3 -“ »“ἃξσΒ “ - “-- 

εἶναι πλοῖα παρασχεῖν ἀρκοῦντα τῇ στρατιᾷ. 
, 53 ᾿ , 

ὦ. Καλέσαντες οὖν τοὺς πρέσβεις συνεβουλ- 
,ὔ ᾿ Ἵ 

εύοντο, καὶ ἠξίουν “Ἑλληνας ὄντας “Ελλησι 
, “. ἴω “ ν 

τούτῳ πρῶτον καλῶς δέχεσθαι, τῷ εὔνους τε 
ψῈ Χ ᾿ μ ͵ὔ 

εἰναι καὶ τὰ βέλτιστα συμβουλεύειν. 
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᾽ ἃ “ Ὁ, ᾿Αναστὰς δὲ ᾿Εκατώνυμος πρῶτον μὲν 
» 

ἀπελογήσατο περὶ οὗ εἶπεν, ὡς τὸν Παφλαγόνα 
, ΄ -“ 

φίλον ποιήσοιντο, ὅτι οὐχ, ὡς τοῖς “Ἑλλησι 
πολεμησόντων σφῶν, εἴποι, ἀλλ᾽ ὅτι, ἐξὸν 
τοῖς βαρβάροις φίλους εἶναι, τοὺς “Ἑλληνας 

ΝΡ « ᾿ὰ τ᾿ Χ Χ ΄ Ὁ γδῖ, 
αἱρήσονται. ᾿Επεὶ δὲ συμβουλεύειν ἐκέλευον, 

ἐπευξάμενος εἶπεν ὧδε 4. “ἘἘλ μὲν συμ- 
7 ἃ [4 ΄- ’ 

βουλεύοιμι, ἃ βέλτιστά μοι δοκεῖ εἶναι, πολλά 
5 δ ͵ ΄ ἢ μοι κἀγαθὰ γένοιτο" εἰ δὲ μὴ, τἀναντία" αὕτη 

εἶ Φ ς Ά θΘ8 Ἁ “ 5 ὃ “ 
γὰρ ἢ ἱερὰ συμδουλὴ λεγομένη εἰναὶ ὃοκει 

μοι παρεῖναι" νῦν γὰρ δὴ, ἂν μὲν εὖ συμ- 
᾿ - ὟΝ. ἘΝῚ κ᾿. ᾿ 

βουλεύσας φανῶ, πολλοὶ ἔσεσθε οἱ ἐπαινοῦντές 
᾿Ξ “Ὁ ᾿, Ὺ Α » «ς ’ 

με' ἂν δὲ κακῶς, πολλοὶ ἔσεσθε οἱ καταρώ- 
, ᾿ " ΦΝ.- ἐν Ἁ 

μενοι. ὅ. ἹΙράγματα μὲν οὖν οἶδ᾽ ὅτι πολὺ 
πλείω ἕξομεν, ἐὰν κατὰ θάλατταν κομίζησθε" 
ς “Ὁ Χ ὃ ᾽ Ἄ -“ ͵ ἃ δὲ Ν ἡμᾶς γὰρ δεήσει τὰ πλοῖα πορίζειν" ἢν δὲ κατὰ 

- ῪὋ» “ 

γῆν στέλλησθε, ὑμᾶς δεήσει τοὺς μαχομένους 
, : εἶναι. 6. “Ὅμως δὲ λεκτέα, ἃ γιγνώσκω 

57 4 2 Χ - ,, - 
ἔμπειρος γὰρ εἰμι καὶ τῆς χώρας τῶν ΠΠαφλαγ- 

Χ ΄-“- ῇ ’ 

όνων καὶ τῆς δυνάμεως. "Ἔχει γὰρ [ἡ χώρα] 
Χ Ὁ ἀμφότερα, καὶ πεδία κάλλιστα καὶ ὄρη ὑψηλ- 

Ἄ, Ἂ Χ 3 3 Χ - Ἧ 

ὅτατα. 7. Καὶ πρῶτον μὲν οἶδα εὐθὺς ἡ τὴν 
- “ εἰσβολὴν ἀνάγκη ποιεῖσθαι" οὐ γάρ ἐστιν ἄλλῃ, 

δ “ - ω ὌΝ - “ ’ ἢ ἣ τὰ κέρατα τοῦ ὄρους τῆς ὁδοῦ καθ᾽ ἑκάτερα 
᾽ ς - ἃ - ’ Ν , 
ἐστιν ὑψηλα’ ἃ κρατεῖν κατέχοντες καὶ πανυ 

͵ 

ὀλίγοι δύναιντ᾽ ἄν: τούτων δὲ κατεχομένων, 
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ν᾿ ᾿ "“ οὐδ᾽ ἂν οἵ πάντες ἄνθρωποι δύναιντ᾽ ἂν διελθεῖν. 
“- ἢ ΄ 

Ταῦτα δὲ καὶ δείξαιμι ἂν, εἴ μοί τινα βούλοισθε 
συμπέμψαι. ὃ." ἔπειτα δὲ οἶδα καὶ πεδία ὄντα 

Ἁ « , ἃ 9 εὖ ς 7 7 

καὶ ἱππείαν, ἣν αὐτοὶ οἱ βάρβαροι νομίζουσι 
- Ἂ 7 « 

κρείττω εἶναι ἁπάσης τῆς βασιλέως ἱππείας. 

Καὶ νῦν οὗτοι οὐ παρεγένοντο βασιλεῖ καλ- 
“ 3 Ν “Ὁ “ ς " ᾽ ἴω 

οὔντι' ἀλλὰ μεῖζον φρονεῖ ὁ ἄρχων αὐτῶν. 
9, Ἢν δὲ καὶ δυνηθῆτε τά τε ὄρη κλέψαι ἢ 
; , “ὦ “ 

φθάσαι λαβόντες, καὶ ἐν τῷ πεδίῳ κρατῆσαι 
Ἑ: ἴω 

μαχόμενοι τούς τε ἱππέας τούτων καὶ πεζῶν 
7 ὲ Ἃ ΄ Ὁ Ἂν αὐῆΐἧ Ἃ 

μυριάδας πλέον ἢ δώδεκα, ἥξετε ἐπὶ τοὺς 
ἴω Χ Ἧ ΙΑ 

ποταμοὺς, πρῶτον μὲν τὸν Θερμώδοντα, εὖρος 
ο , ὰ Χ - ] 

τριῶν πλέθρων, ὃν χαλεπὸν οἶμαι διαβαίνειν, 
ἄλλως τε καὶ πολεμίων πολλῶν ἔμπροσθεν 
" [ἴω ν Μ᾽ ξ Ἄ ᾿ ὃ 

ὄντων, πολλῶν δὲ ὄπισθεν ἑπομένων" δεύτερον 
55 ᾿ 7 ᾽ 

δ᾽ Ἶριν, τρίπλεθρον ὡσαύτως" τρίτον δ᾽ “Αλυν, 
“ . ἃ ᾿ 

οὐ μεῖον δυοῖν σταδίοιν, ὃν οὐκ ἂν δύναισθε 
, Ψ, ἴω ἴω Ἁ Ι »Μ ε 

ἄνευ πλοίων διαβῆναι πλοῖα δὲ τίς ἔσται ὁ 
“4 ς δ Ω Χ ς ᾿ ΟΎΕ παρέχων ; ὡς δ᾽ αὕτως καὶ ὁ Ἰ]αρθένιος 

7 ἃ οὶ “ 

ἄβατος" ἐφ᾽ ὃν ἔλθοιτε ἂν, εἰ τὸν Αλυν [τοῦ- 
τον] διαβαίητε. 10. ᾿Εγὼ μὲν οὖν οὐ χαλεπὴν 
ε ἴω 3 7] Ἂ γι 

ὑμῖν εἶναι νομίζω τὴν πορείαν, ἀλλὰ παντά 
2 ΄ Ἃ Χ , Μ᾿ κι: 

πασιν ἀδύνατον. Ἂν δὲ πλέητε, ἔστιν ἐν 
θένδε μὲν εἰς Σινώπην παραπλεῦσαι, ἐκ 

7 ς 

Σινώπης δὲ εἰς ΗἩρακλείαν: ἐξ “Ἡρακλείας δὲ 
οὔτε πεζῇ οὔτε κατὰ θάλατταν ἀπορία' πολλὰ 
γὰρ καὶ πλοῖα ἐστὶν ἐν Ἡρακλείᾳ. 
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3 ἃ Ν »ι 3 ς ἶ κα ’ 

11. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἔλεξεν, οἱ μὲν ὑπώπτ- 
΄ , 

εὐον φιλίας ἕνεκα τῆς ἹΚορύλα λέγειν---καὶ 
Ἂ, 2 , : » - ς δὲ ἃ ς ω 

γὰρ ἣν πρόξενος αὐτῷ---οἱ δὲ καὶ ὡς δῶρα 
, ἃ 

ληψόμενον διὰ τὴν συμβουλὴν ταύτην' οἱ δ᾽ 
Ψ' ἐὰ 

ὑπώπτευον καὶ τούτου ἕνεκα λέγειν, ὡς μὴ 
»-“»Ν Ἁ ᾽ὔ 

πεζῇ ἰόντες τὴν Σινωπέων χώραν κακόν τι 
Ω ] ἐργάζοιντο. Οἱ δ᾽ οὖν “Ελληνες ἐψηφίσαντο 

οΥ ΄ Ἁ ΄ ω 

κατὰ θάλατταν τὴν πορείαν ποιεῖσθαι. 12. 
- “ 5 ᾧ - Μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν εἶπεν “Ὦ Σινωπεῖς, 

7 ΄ ἃ ς ΄΄»ὦὁΟὄ 

οἱ μὲν ἄνδρες ἥρηνται πορείαν, ἣν ὑμεῖς συμ- 
΄, ο ΜΚ 3 Ν “-“ »Μ 

βουλεύετε' οὕτω δ᾽ ἔχει" εἰ μὲν πλοῖα ἔσεσθαι 
4 ᾿ς ς 3 Θ “Ὁ φ Ἁ 

μέλλεν ικανὰ ὡς ἀριθμῳ ἕνα μὴ κατα- 

λείπεσθαι ἐνθάδε, ἡμεῖς πλέοιμεν ἄν' εἰ δὲ 
,ὔ 

μέλλοιμεν οἱ μὲν καταλείψεσθαι οἱ δὲ πλεύ- 
Ἣν ἈΕῚ ᾽ ᾿ Υ τ: 

σεσθαι, οὐκ ἂν ἐμβαίημεν εἰς τὰ πλοῖα. 18. 
Ν ε ᾿ “ 

Γυγνώσκομεν γὰρ, ὅτι, ὅπου μὲν ἂν κρατῶμεν, 
, Σ «ἃ Χ ’ Ν Ἁ 9 “ 

δυναίμεθ᾽ ἂν καὶ σώζεσθαι καὶ τὰ ἐπιτήδεια 
“ἷ Ξ 3 ’, ω ων 7 ἔχειν" εἰ δέ που ἥττους τῶν πολεμίων ληφ- 
θησόμεθα, εὔδηλον δὴ ὅτι ἐν ἀνδραπόδων χώρᾳ 
ΣΝ 2) ᾽ ΄, Ν ε ͵) 

ἐσόμεθα." 14. ᾿Ακούσαντες ταῦτα οἱ πρέσ- 
᾿ς Ϊέ ’ὔ 7, . ῇ 

βεις ἐκέλευον πέμπειν πρέσβεις. Καὶ πέμπ- 

ουσι Καλλίμαχον ᾿Αρκάδα καὶ ᾿Αρίστωνα 
ΡῚ “ Ἁ » ’ - Ἁ ς Ἁ 

Αθηναῖον καὶ Σαμόλαν ᾿Αχαιόν" καὶ οἱ μὲν 
Ὑ 

ὥχοντο. 
3 Ν ’, [4] ͵ “--- »“Ἅ.Ἅ 

15. Ἔν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ ἘΞενοφῶντι, 
Ε΄. - ἃ ς ἴω 

ὁρῶντι μὲν πολλοὺς ὁπλίτας τῶν Ἑλλήνων, 



τῬῦσει ΡΟ ΌΣΙΧΜΡΙΕΣΞΙ ΨΑ 33 

“ , ν ἃ , 

ὁρῶντι δὲ καὶ πελταστὰς πολλοὺς καὶ τοξότας 
κ 7 ὟΝ - 7 δὲ Χ ΄, ἠδ 

καὶ σφενδονήτας καὶ ἱππέας ὃὲ καὶ μάλα ἤδη 
Ἶ . Ἶ ᾿. “ λ »"᾽ 3 Ὁ ΄“ Γ 

διὰ τὴν τριβὴν ἱκανοὺς, ὄντας δ᾽ ἐν τῷ ]όντῳ, 
ἔνθα οὐκ ἂν ἀπ᾽ ὀλίγων χρημάτων τοσαύτη 

΄ κ᾿ ἕ 3 

δύναμις παρεσκευάσθη, καλὸν αὐτῷ ἐδόκει εἶναι 
οὶ 4 

καὶ χώραν καὶ δύναμιν τῇ “Ἑλλάδι προσ- 
Ἁ 

κτήσασθαι πόλιν κατοικίσαντας. 10. Καὶ 
, Ἃ 3 κι᾿ 58 ΄ γενέσθαι ἂν αὐτῷ ἐδόκει μεγάλη, καταλογιζο- 

; “ ΓΟ ἃ Ἃ 

μένῳ τό τε αὐτῶν πλῆθος καὶ τοὺς περιοικ- 
- » ὦ ἅ λ 3 ἃ , 93 ᾿Α ἃ οῦντας τὸν Πόντον. Καὶ ἐπὶ τούτοις ἐθύετο, 

ἴω. ῪᾺ »“»- 4« 

πρίν τινι εἰπεῖν τῶν στρατιωτῶν, Σιλανὸν 
΄ ᾿ 

παρακαλέσας τὸν Κύρου μάντιν γενόμενον τὸν 
2 - ς ἃ Ἁ 

ΔΑμβρακιώτην. 17. ὋὉ δὲ Σιλανὸς, δεδιὼς μὴ 
γένηται ταῦτα καὶ καταμείνῃ που ἡ στρατιὰ, 
ἐκφέρει εἰς τὸ στράτευμα λόγον, ὅτι Ξενοφῶν 

7 “ Ἁ 

βούλεται καταμεῖναι τὴν στρατιὰν, καὶ πόλιν 
ΗΕ ς ἴω 

οἰκίσαι, καὶ ἑαυτῷ ὄνομα καὶ δύναμιν περι- 
,7 ΄ 

ποιήσασθαι. 18. Αὐτὸς δὲ ὁ Σιλανὸς ἐβούλ- 
ετὸο ὅτε τάχιστα εἰς τὴν “Ελλάδα ἀφικέσθαι" 

ἃ Ν. Ν , Μ ,ὔ οὺς γὰρ παρὰ Κύρου ἔλαβε τρισχιλίους δαρεικ- 
Ἃ ο .᾿ . ς 7 5 ΄ “ 

οὑς, ὅτε τὰς δέκα ἡμέρας ἠλήθευσε θυόμενος 
4 “ “ Κύρῳ, διεσεσώκει. 19. Τῶν δὲ στρατιωτῶν, 

᾿ς ΧἉ 7 »“ β 7 

ἐπεὶ ἤκουσαν, τοῖς μὲν ἐδόκει βέλτιστον εἶναι 
καταμεῖναι, τοῖς δὲ πολλοῖς οὔ. Τιμασίων 
δ. ᾿ 

δὲ ὁ Δαρδανεὺς καὶ Θώραξ ὁ Βοιώτιος πρὸς 
5 ΄ ᾿ ᾿ ““ - 

ἐμπόρους τινὰς παρόντας τῶν Ἡρακλεωτῶν 
«“4"αὖ. δοοῖ ΚΓ, Ὠ 
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Ν ’ ’ 6 9 Ἃ 9 » καὶ Σινωπέων λέγουσιν ὅτι εἰ μὴ ἐκποριοῦσι 
τῇ στρατιᾷ μισθὸν, ὥστε ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια 
ἐκπλέοντας, ὅτι κινδυνεύσει μεῖναι τοσαύτη 

΄, 9 - ᾽ὔ 3 κε ,ὔ Ἁ 

δύναμις ἐν τῷ [Ι]όντῳ βούλεται «γὰρ 
»-- “ ἃ ς Ἂ »"» :Ὶ 7 

ἘΞενοφῶν, καὶ ἡμᾶς παρακαλεῖ, ἐπειδὰν ἔλθῃ 
Α -“ Φα 9 -“ " “ [ο .“ν" 

τὰ πλοῖα, τότ εὐπεῖν ἐξαίφνης τῇ στρατιᾷ 
97 “Ὁ Ὁ « ἊΝ 3 ’ 

20. "Ἄνδρες, νῦν μὲν ὁρῶμεν ἡμᾶς ἀπόρους 
ὄντας καὶ ἐν τῶ ἀπόπλῳ ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια 

Ἄν. » ὃ 3 θό Ῥ.- οἊνἌ ,ὔ Χ "ὔ 

καὶ ὡς οἴκαὸε ἀἁπτέελθοντας ονῆσαι τι τοὺς οἴκοι. 

τὸ δὲ βούλεσθε τῆς κύκλῳ χώρας περὶ τὸν 
’ 3 ᾽ 3 7 ο “ἃ 7 

ΠΠῸόντον οἰκουμένης ἐκλεξάμενοι, ὅποι ἂν βούλ- 

ησθε, κατασχεῖν, καὶ τὸν μὲν ἐθέλοντα ἀπιέναι 
57) Ά Ν 3 ῇ , ΄΄ κι 

οἴκαδε, τὸν δὲ ἐθέλοντα μένειν αὐτοῦ! πλοῖα 
δὲ ὑμῖν πάρεστιν, ὥστε, ὅπη ἂν βούλησθε, 
ἐξαίφνης ἂν ἐπυπέσοιτε.᾽" 

3 , “ Θ᾿ τὰν 9 

21. ᾿Ακούσαντες ταῦτα οἱ ἔμπορον ἀπ- 

ἠγγελλον ταῖς πόλεσι" συνέπεμψε δ᾽ αὐτοῖς 
Γ ᾽ὔ «ς ὃ Ἁ 3 4 ’ Ν 

Γιμασίων ὁ Δαρδανεὺς Εὐρύμαχον τε τὸν 

Δαρδανέα καὶ Θώρακα τὸν Βοιώτιον τὰ αὐτὰ 
΄“- 3 - “ Ν ΑΥς [φὶ ταῦτα ἐροῦντας. Σινωπεῖς δὲ καὶ Ἡρακλεῶται 

ταῦτα ἀκούσαντες πέμπουσι πρὸς τὸν Τιμα- 
σίωνα καὶ κελεύουσι προστατεῦσαι λαβόντα 

;, Ὁ“ . ’, ς ΄ « 

χρήματα, ὅπως ἐκπλεύσῃ ἡ στρατιά. 22. Ὁ 
δὲ, ἄσμενος ἀκούσας, ἐν συλλόγῳ τῶν στρατι- 

σ΄ 5) “ (ὃ Ἔ { Ο 3 ὃ “ ’’ 

ωὠτῶν ὄντων, λέγει τάδε ὑ δεῖ προσέχειν 
μονῇ, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ τῆς ᾿Ελλάδος οὐδὲν περὶ 
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πλείονος ποιεῖσθαι. ᾿Ακούω δέ τινας θύεσθαι 
ἄν Ἂ “ σον, 6 »“ ἡ »“" 

ἐπὶ τούτῳ οὐδ᾽ ὑμῖν λέγοντας. 29. “Ὑπισχνοῦ- 

μαι δὲ ὑμῖν, ἐὰν ἐκπλέητε, ἀπὸ νουμηνίας 
ῃ , ς- α Ν ἔκηῖν, 

μισθοφορὰν παρέξειν ὑμῖν Κυξικηνὸν ἑκάστῳ 
τοῦ μηνός" καὶ ἄξω ὑμᾶς εἰς τὴν Τρωάδα, 
" 2.5. γα: ν δ ἂν εἰς: δὸς «δ ΦἈΡΟΩΝ 
ἔνθεν καί εἶμι φυγάς" καὶ ὑπάρξει ὑμῖν ἡ ἐμὴ 
πόλις" ἑκόντες γάρ με δέξονται. 24. ᾿Ηγή- 

Χ ἘΡῸῸΝ ΦΟΎΥΝ »ὔ τ᾿ , 

σομαι δὲ αὐτὸς ἐγὼ, ἔνθεν πολλὰ χρήματα 
λήψεσθε. "Ἔμπειρος δέ εἰμι τῆς Αἰολίδος 
καὶ τῆς Φρυγίας καὶ τῆς Τρωάδος καὶ τῆς 
Φαρναβάξου ἀρχῆς πάσης, τῆς μὲν διὰ τὸ 
ἐκεῖθεν εἶναι, τῆς δὲ διὰ τὸ συνεστρατεῦσθαι 
ἐν αὐτῇ σὺν ἸΚζλεάρχῳ τε καὶ Δερκυλλίδᾳ.᾽; 

φῦ, ᾿Αναστὰς αὖθις Θώραξ ὁ Βοιώτιος 
-ἃς ἀεὶ περὶ στρατηγίας Ξενοφῶντι ἐμάχετο 
- ἔφη, εἰ ἐξέλθοιεν ἐκ τοῦ ἸΠόντου, ἔσεσθαι 

» “Ὁ 6δἤ ’ Ἧ ἈΝ 2 ᾿4 

αὐτοῖς Χεῤῥόνησον χώραν καλὴν καὶ εὐδαί- 
μονα, ὥστε τῷ βουλομένῳ ἐνοικεῖν, τῷ δὲ μὴ 
βουλομένῳ ἀπιέναι οἴκαδε" γελοῖον δ᾽ εἶναι, ἐν 
τῇ Ἑλλάδι οὔσης χώρας πολλῆς καὶ ἀφθόνου, 
ἐν τῇ βαρβάρων μαστεύειν. 26. ““Ἔστε δ᾽ 
δ φὺ Ψ, 3 “ εὖ Θ Ὑ Χ θ ’ 

ἂν, ἐφη, ἐκεῖ γένησθε, καγὼώ, καθάπερ 
ς ἴω δ “ ἊΝ ᾽ 

Τιμασίων, ὑπισχνοῦμαι ὑμῖν τὴν μισθοφοράν.᾽ 
Ταῦτα δὲ ἔλεγεν εἰδὼς, ἃ Τιμασίωνν οἱ 
“Ἡρακλεῶται καὶ οἱ Σινωπεῖς ἐπαγγέλοιντο 
ὥστε ἐκπλεῖν. 27. Ὃ δὲ Ξενοφῶν ἐν τούτῳ 

Ὄ 2 



᾿ 

36 ΧΕΝΟΡΗΟΛ 5 4,.ΝΑ454.575. 

3 “ 2 Χ ᾿ 

ἐσίγα. ᾿Αναστὰς δὲ Φιλήσιος καὶ Λύκων οἱ 
»] Ἷ ἋΒ ς Ἄ, 5») Ὅὸ 7 Ἁ τς 

Αχαιοὶ ἔλεγον ὡς δεινὸν εἴη ἰδίᾳ μὲν Ἐενοφ- 
΄“ Ι ΩΥ̓ , ς Ν 

ὥντα πείθειν τε καταμένειν καὶ θύεσθαι ὑπὲρ 
“ “ Χ ’ “ [φ 5 Χ τῆς μονῆς μὴ κοινούμενον τῇ στρατιᾷ" εἰς δὲ 
Ν ε , » Χ 7 6 τὸ κοινὸν μηδὲν ἀγορεύειν περὶ τούτων ὥστε 

5 “ “- - 

ἠναγκάσθη ὁ Ἐξενοφῶν ἀναστῆναι καὶ εἰπεῖν 
τάδε" 

δ 3, ͵ ΄ ξὰ Ψ 28. “᾿Εγὼ, ὦ ἄνδρες, θύομαι μὲν, ὡς ὁρᾶτε, 
«ς Υ̓ ἊὉ 

ὁπόσα δύναμαι, καὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ὑπὲρ 
ἐμαυτοῦ, ὅπως ταῦτα τυγχάνω καὶ λέγων καὶ 

-" « - 7 τ 

νοῶν καὶ πράττων, ὁποῖα μέλλει ὑμῖν τε κάἀλ- 
᾿ τ ν 37 Ἀ 3 ͵ ᾿ “Ὁ λιστα καὶ ἄριστα ἔσεσθαι καὶ ἐμοί. ΚΚαὶ νῦν 

ἐθυόμην περὶ αὐτοῦ τούτου, εἰ ἄμεινον εἴη 
ἄρχεσθαι λέγειν εἰς ὑμᾶς καὶ πράττειν περὶ 

΄ ἍἋ ᾽ὔ - 

τούτων, ἢ παντάπασι μηδὲ ἅπτεσθαι τοῦ 
7 Χ 7ὔ ς ’ 

πράγματος. 29. Σιλανὸς δέ μοι ὁ μάντις 
Ἂ, ἀπεκρίνατο τὸ μὲν μέγιστον τὰ ἱερὰ καλὰ 

εἶναι---ἤδει γὰρ καὶ ἐμὲ οὐκ ἄπειρον ὄντα διὰ 
τὸ ἀεὶ παρεῖναι τοῖς ἱεροῖς---ἔλεξε δὲ ὅτι ἐν 

“-“ "“" ’ , Χ 

τοῖς ἱεροῖς φαίνοιτό τις δόλος καὶ ἐπιβουλὴ 
- ἢ. Ὁ » ΄ Ψ ὄ Ὁ - 7 
ἐμοὶ, ὧς ἄρα γιγνώσκων ὅτι αὐτὸς ἐπεβούλευε 

΄ Χ δῖ “ ὐν, 3 7 Χ Χ 
διαβάλλειν με πρὸς ὑμᾶς. ᾿Βξήνεγκε γὰρ τὸν 

’ -“ ! ’ 

λόγον, ὧς ἐγὼ πράττειν ταῦτα διανοοίμην ἤδη 
Σ 7 ε [οἷ 3 Ἁ Χ Ρ] ἃ ΩΣ 

οὐ πείσας ὑμᾶς. 90. ᾿Εγὼ δὲ, εἰ μὲν ἑώρων 
ἴω "» ἴω ἢ ῇ 3 Ὁ 

ἀποροῦντας ὑμᾶς, τοῦτ᾽ ἂν ἐσκόπουν, ἀφ᾽ οὗ 
“ . Ὁ ἴω ἥ Χ 

ἂν γένοιτο, ὥστε λαβόντας ὑμᾶς πόλιν, τὸν 
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ω ΙΝ Ν 

μὲν βουλόμενον, ἀποπλεῖν ἤδη, τὸν δὲ μὴ 
βουλόμενον, ἐπεὶ κτήσαιτο ἱκανὰ ὥστε καὶ 

“ “ “ Ι Ἢ 

τοὺς ἑαυτοῦ οἰκείους ὠφελῆσαί τι. ᾿ 81. ᾿Επεὶ 
δὲ ὁρῶ ὑμῖν καὶ τὰ πλοῖα πέμποντας Ηρακλε- 

ὠτας καὶ Σινωπεῖς ὥστε ἐκπλεῖν, καὶ μισθὸν 
ὑπισχνουμένους ὑμῖν ἄνδρας ἀπὸ νουμηνίας, 
καλόν μοι δοκεῖ εἶναι σωζομένους, ἔνθα βουλ- 
΄ ἣν “ ͵ : ΄ Ἀ 

όμεθα, μισθὸν τῆς σωτηρίας λαμβάνειν: καὶ 
ΚΑ -π 

αὐτός τε παύομαι ἐκείνης τῆς διανοίας, καὶ 
, 4 , 

ὁπόσοι πρός μὲ προσήεσαν λέγοντες ὡς χρὴ 
»“ ΄ “4 [ο᾽ 

ταῦτα πράττειν, παύεσθαί φημι χρῆναι. 82. 
«ε ἴω 

Οὕτω γὰρ γινώσκω' ὁμοῦ μὲν ὄντες πολλοὶ, 
»“ἅ 7 [Ὶ 

ὥσπερ νυνὶ, δοκεῖτε ἄν μοι καὶ ἔντιμοι εἶναι 
καὶ ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια---ἐν γὰρ τῷ κρατεῖν 
ἐστι καὶ τὸ ἘΞΕΌΛΕΣ τὰ τῶν ἡττόνων---- 

δν Ἢ 

διασπασθέντες δὲ, καὶ κατὰ μικρὰ γενομένης 
“- 3 Ἁ 

τῆς δυνάμεως, οὔτ᾽ ἂν τροφὴν δύναισθε λαμβ- 
ὙΦ, » 7, Ν 3 ΄ 
άνειν, οὔτε χαίροντες ἂν ἀπαλλάξαιτε. 89, 

““ “Ν ᾽ “ 2 

Δοκεῖ οὖν μοι, ἅπερ ὑμῖν, ἐκπορεύεσθαι εἰς 
Ἁ ς ! Ν Ἂς ἡ ΄ » ὃς 

τὴν ᾿Ελλάδα' καὶ ἐὰν τις μέντοι ἀπολιπὼν 
Ἂ ΞΡΡΦΕΙ Ἂ 

ληφθῇ πρὶν ἐν ἀσφαλεῖ εἷναι πᾶν τὸ στράτ ευ- 
μα, κρίνεσθαι αὐτὸν ὡς ἀδικοῦντα. Καὶ 
7 

ὅτῳ δοκεῖ, ἔφη, “ταῦτα, ἀράτω τὴν χεῖρα. 
"Ἀνέτειναν πάντες. 

3 ’ ϑ, 

94, Ὃὺ δὲ Σιλανὸς ἐβόα καὶ ἰδμος δι λέγειν 
ς ’ »" 5 7 Ἁ ῇ ς 

ὡς δίκαιον εἴη ἀπιέναι τὸν. βουλόμενον. Οἱ 
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Ἁ - 3 3 ’ 3 ι] 3 δὲ στρατιῶται οὐκ ἠνείχοντο, ἀλλ᾽ ἠπείλουν 
᾽ »“ ᾽ 4 3 ’ Φ Ἁ αὐτῷ εἰ λήψονται ἀποδιδράσκοντα, [ὅτι] τὴν 
’ 3 ͵ ᾽ - 3 Ἰώ 

δίκην ἐπιθήσοιεν. 8. ᾿Εντεῦθεν, ἐπεὶ ἔγνωσαν 
ππς “ ο 3 - " " οἱ Ἡρακλεῶται ὅτι ἐκπλεῖν δεδογμένον εἴη 

κι »-π »“ πον, 93 Ἁ 37 Ν Χ 

καὶ ἘΞενοφῶν αὐτὸς ἐπεψηφικὼς εἴη, τὰ μὲν 
πλοῖα πέμπουσι, τὰ δὲ χρήματα, ἃ ὑπέσχοντο 
Τιμασίωνι καὶ Θώρακι, ἐψευσμένοι ἦσαν τῆς 

- 3 - 7 

μισθοφορᾶς. 956. ᾿Ενταῦθα δὲ ἐκπεπληγμένοι 
ἦσαν καὶ ἐδεδοίκεσαν τὴν στρατιὰν οἱ τὴν 
μισθοφορὰν ὑπεσχημένοι. ἸΠαραλαβόντες οὖν 
οὗτοι καὶ τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς, οἷς ἀνεκε- 

ὁ ’ .] 

κοίνωντο, ἃ πρόσθεν ἔπραττον---΄ἅπαντες ὃ 
ἦσαν, πλὴν Νέωνος τοῦ ᾿Ασιναίου, ὃς Χειρι- 

, ς ’, . ἈΝ »' σόφω ὑπεστρατήγει' Χειρίσοφος δὲ οὔπω παρ- 
ἣν---ἔρχονται πρὸς ἘΞενοφῶντα καὶ λέγουσιν 
ὅτι μεταμέλοι αὐτοῖς, καὶ δοκοίη κράτιστον 
3 ω 2 ΄ 3 Ν -“ 3 

εἶναι πλεῖν εἰς Φάσιν, ἐπεὶ πλοῖα ἐστι, 
-“" Ἁ - 

καὶ κατασχεῖν τὴν Φασιανῶν χώραν. 587. 
΄ “ “"Ἷ»ὦ [4 -“» 

Αἰήτου δὲ ὑϊδοῦς ἐτύγχανε βασιλεύων αὐτῶν. 
ππεα -»“ δ᾽ ᾽ “ [τὲ ἠδὲ Ἃ Ρ 

ἘΞΞενοφῶν ὁ ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδὲν ἂν τουτων 
"᾽ 3 Ἁ δ, τς ςς -“ εΥ̓ 7 

εἰποι εἰς τὴν στρατιάν ὑμεῖς δὲ συλλέξ- 
» 3 

αντες,᾽᾽ ἔφη, “εἰ βούλεσθε, λέγετε. ἜἊ»ν- 
- Ξ 

ταῦθα ἀποδείκνυται Τιμασίων ὁ Δαρδανεὺς 
’ 3 3 , 3 Ἁ ᾿ ς οι 

γνώμην οὐκ ἐκκλησιάζειν, ἀλλὰ τοὺς αὑτοῦ 
Ἁ “ “-“ 

ἕκαστον λοχαγοὺς πρῶτον πειρᾶσθαι πείθειν. 
Καὶ ἀπελθόντες ταῦτα ἐποίουν. 
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(ς ΠΑΡΈΒΗ. 

Νεοη δρίεδάς ἃ ἔδϊβε γτεροζέ οἵ Χεπορῆοη᾿β ἱπίεηάιηρ ἴο ᾿εαὰ τἢὲ 
ΔΥΤΩΥ ὈΔΟΚ ἴο ῬἢΔ515.--Α στηττῖην 15 οὐ {ΠῸ Ροϊηΐ οἵ Ὀγεακίηρ οἷ. 
-- Χοπορἤοη σοηνεη65 Δἢ Ἀ55Θ Ὁ Ϊν οὗ [Πς Ξο] ϊθῖβ, ἀπά γείιζες {ΠῸ 

σἤαγῦρο. --ς τΠεη Θρεακβ οὗ τῆς οὐ] δηά ᾿πιρίοιιβ σοπάπιος οὗ 
ΑΟἸξαγδῖιϑ ἴῃ διϊδοκίηρ ἃ {06 οὗ ἔπιοπάϊν Ὀδυραγίαης ἴπ τῆς πεὶρῃ- 
Ρουτῃοοά οὗὁὨ (δγαϑιιβ; {ῆς πιιγάθσ, ἴῃ {παὶ οἱΐν, οὗ ἴῆτες αρεά 
ἀδραίες ἔγοηι {πεῖ ; Π6 ἰγεαίπχεπί οὗ Ζείδυοπιις ; {π6 σοηῃβεαιεπηΐ 

Δἰαύπι οὔ της (εγαςιιηίίδης; απά τῃς οὔΐδος 411 {Π15 ννουἹα ργοάιϊισε 

ΟἿ {πεῖ ργεϑεηΐ σοπιίογί, απ πιΐατγα σπαγασίοσ τὰ ἄξοσδε 15 ραββεά 
ταὶ ἀϊςοθεάϊεπος ἴο ογάθυβ 5Π4}} θὰ Ῥιυηιβῆδῦ]ς ἢ ἄφδιῃ, δπά 

1ῃδὲ 16 σϑῆργαὶβ 5041} ἢανε ῃςὶν σοπάτποςξ ᾿ηνοβιεραίεά ἤτοι {ΠῸ 
{ἰπὶ6 {παὲ Ουτις ξ6]].--- Ὡς σαρίαϊηβ δρροϊπίεά 1οαϑίβ.- - ΤῊ 
ΔΥΓΩΥ 15 ΡυσΙΠεά, 

1. ΤΑΥ͂ΤΑ οὖν οἱ στρατιῶται ἀνεπύθοντο 
ταραττόμενα. ΚΚαὶ ὁ Νέων λέγει ὡς Ξενοφῶν 
ἀναπεπεικὼς τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς δια- 
νοεῖται ἄγειν ἐξαπατήσας τοὺς στρατιώτας 
πάλιν εἰς Φάσιν.υ 2. ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ 

- “ "ἷὔῇ ᾿ . Μ 

στρατιῶται χαλεπῶς ἐφερον᾽ καὶ σύλλογοι 
ἐγύγνοντο, καὶ κύκλοι συνίσταντο; καὶ μάλα 
φοβεροὶ ἦσαν, μὴ ποιήσειαν, οἷα καὶ τοὺς τῶν 
Κόλχων κήρυκας ἐποίησαν καὶ τοὺς ἀγορανόμ- 
ους᾽ ὅσοι γὰρ μὴ εἰς τὴν θάλατταν κατέφυγον, 
κατελεύσθησαν. 8. Ἐπεὶ δὲ ἠσθάνετο ὁ 
γπξε -“" Εὸ » ΓΑ ῊΣ ΜΕΝ Χ, σ΄ 

ἘΞενοφῶν, ἔδοξεν αὐτῷ ὡς τάχιστα συναγαγεῖν 
αὐτῶν ἀγορὰν, καὶ μὴ ἐᾶσαι συλλεγῆναι αὐτο- 
μάτους" καὶ ἐκέλευσε τὸν κήρυκα συλλέξαι 
» ͵7ὔ ἐ 2 3 ᾿ “ ’ 3 ἀγοράν. 4. Οἱ δ᾽, ἐπεὶ τοῦ κήρυκος ἤκουσαν, 

“ Ν 7 φ 7 3 “ 

συνέδραμον καὺ μάλα ἑτοίμως. ᾿Ενταῦθα 
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πεεὶ -« “ἢε Ν “ 3 ;» 

Ἐβενοφῶν τῶν μὲν στρατηγῶν οὐ κατηγόρει, 
[ Ἂ' Ν 3 Ν ᾽ 4 Ν Ων 

ὅτι ἦλθον πρὸς αὐτὸν, λέγει δὲ ὧδε" 
ὅ. “᾿Ακούω τινὰ διαβάλλειν, ὦ ἄνδρες, 

το ἃς ε ὃ τ χ » 3 7 ς κε 7 
ἐμὲ, ὡς ἐγὼ ἄρα ἐξαπατήσας ὑμᾶς μέλλω 
μ 5 9 ἘΝ “-“ ἄγειν εἰς Φάσιν. ᾿Ακούσατε οὖν ἐμοῦ, πρὸς 

“ Ἁ .Ἀ εἶ 53 Χ “ “ 

θεῶν: καὶ ἐὰν μὲν ἐγὼ φαίνωμαι ἀδικεῖν, οὐ 
χρή με ἐνθένδε ἀπελθεῖν, πρὶν ἂν δῶ τὴν 
δίκην. ἂν δ᾽ ὑμῖν φαίνωνται ἀδικεῖν οἱ ἐμὲ 

7 -“"Ἵ - 

διαβάλλοντες, οὕτως αὐτοῖς χρῆσθε, ὥσπερ 
Μ ς -» ἄξιον. 6. Ὑμεῖς δὲ, ἔφη, “ἴστε δήπου ὅθεν 
[γέ » ’ Ν [γ4 . Ἁ Ὁ“ 5Ν ἥλιος ἀνίσχει καὶ ὅπου δύεται" καὶ ὅτι, ἐὰν 

; ς : 
μέν τις εἰς τὴν “Ελλάδα μέλλῃ ἰέναι, πρὸς 
ς , Ἂ. ΄, ΕΓ5Ὰ , ΄ 
ἑσπέραν δεῖ πορεύεσθαι" ἐὰν δέ τις βούληται 

5 Ὰ ΄ 9} Ν “ εἰς τοὺς βαρβάρους, τοὔμπαλιν πρὸς ἕω. 
Ἔστιν οὖν, ὅστις τοῦτο ἂν δύναιτο ὑμᾶς 
93 - ς φ θ Χ ᾿ἈᾺ, 
ἐξαπατῆσαι, ὡς ἥλιος ἔνθεν μὲν ἀνίσχει, 

’ὔ Ἄ, 3 “Ὁ », Ἧ , 3 Ἶ ᾽ 

δύεται δὲ ἐνταῦθα' ἔνθα δὲ δύεται, ἀνίσχει ὃ 
“ ᾿ - ἐντεῦθεν; 7. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τοῦτό γε ἐπί- 

Ὁ 7 Χ » »“"᾿, ῇ }] 

στασθε, ὅτι Βορέας μὲν ἔξω τοῦ ἸΠόντου εἰς 
τὴν “Ἑλλάδα φέρει, Νότος δὲ εἴσω εἰς Φάσιν' 

ἃ ,ὔ [χά » ἢ ὁ 7. .ῳ) ς ., - 

καὶ λέγεται, ὅταν Βοῤῥᾶς πνέῃ, ὡς καλοὶ πλοῖ 
εἰσιν εἰς τὴν “Ελλάδα. Τοῦτο οὖν ἐστιν 
ὅπως τις ἂν ὑμᾶς ἐξαπατήσαι ὥστε ἐμβαίνειν 

3 ἴω 

ὁπόταν Νότος πνέῃ; ὃ. ᾿Αλλὰ γὰρ [ὑμᾶς] 
- , 7, - ἐν ἴον ᾽ “- 41. Ὁ Χ 

ὁπόταν γαλήνη ἢ ἐμβιβῶ.. Οὐκοῦν ἐγὼ μὲν 
Ε] εν , ΄ ς Ἂ Χ 3 ΄ ἐν ἑνὶ πλοίῳ πλεύσομαι, ὑμεῖς δὲ τοὐλάχιστον 
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93 ς ΄ “ Ἅ “ ᾿ νγᾶς, ϑἷ , ς “ 

ἐν ἑκατόν. ἸΤῶς ἂν οὖν ἐγὼ ἢ βιασαίμην ὑμᾶς 
Ἃ 3 Ἁ “ Ἁ Ἵ ΑΝ, - .3 7 

σὺν ἐμοὶ πλεῖν μὴ βουλομένους, ἢ ἐξαπατήσας 
2 “ 3.6 “ 3 7, ἈΝ 

ἄγοιμι; 9. Ποιῶ δ᾽ ὑμᾶς ἐξαπατηθέντας καὶ 
καταγοητευθέντας ὑπ᾽ ἐμοῦ ἥκειν εἰς Φάσιν'" 
καὶ δὴ καὶ ἀποβαίνομεν εἰς τὴν χώραν" γνώ- 
σεσθε δήπου, ὅτι οὐκ ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐστέ; 

[ἐ ἊΝ ᾿ “Ὁ 

καὶ ἐγὼ μὲν ἔσομαι ὁ ἐξηπατηκὼς εἷς [ὑμᾶς], 
“ τ 7, 

ὑμεῖς δὲ οἱ ἐξηπατημένοι ἐγγὺς μυρίων ἔχοντες 

ὅπλα. Πῶς ἂν οὖν εἷς ἀνὴρ μᾶλλον δοίη 
“ Ἃ , ἃ ς [φ Ν' δ “ »“ δίκην, ἢ οὕτω περὶ αὑτοῦ τε καὶ ὑμῶν βουλ- 

» 2 - , 

ευόμενος; 10. ᾿Αλλ᾽ οὗτοί εἰσιν οἱ λόγοι 
ἀνδρῶν ἠλιθίων καὶ ἐμοὶ φθονούντων, ὅτι ἐγὼ 
Φ. 4.5 ς “Ὁ “ “ Ρ] ͵] 2 

ὑφ᾽ ὑμῶν τιμῶμαι. Καίτοι οὐ δικαίως 
»᾽ ω 7 Ν ᾽ οὶ 5, ΄ 

ἄν μοι φθονοῖεν. Τίνα γὰρ αὐτῶν ἐγὼ κωλύω 
Ἃ 7 »“ , δύ }] Χ 3 ὥς Ὁ Ἃ ἢ λέγειν, εἴ τίς τι δύναται ἀγαθὸν ἐν ὑμῖν, ἢ 

΄’ » 3 7 ς Ν φ “Ὁ ,. 

μάχεσθαι, εἴ τις ἐθέλει, ὑπὲρ ὑμῶν τε καὶ 
ἑαυτοῦ, ἢ ἐγρηγορέναι περὶ τῆς ὑμετέρας 
᾽ 4 3 ΄ 7 , » 

ἀσφαλείας ἐπιμελόμενον; 'Τγάρ; ἄρχοντας 
αἱρουμένων ὑμῶν, ἐγώ τινι ἐμποδών εἰμι ; 

᾿ Ἵ π᾿ 

ΠΠαρίημι' ἀρχέτω' μόνον ἀγαθόν τι ποιῶν 
ὑμᾶς φαινέσθω. 11. ᾿Αλλὰ γὰρ ἐμοὶ μὲν 
ἀρκεῖ περὶ τούτων τὰ εἰρημένα" εἰ δέ τις 

- Ἃ Ν [οὶ ἢ - ὑμῶν ἢ αὐτὸς ἐξαπατηθῆναι ἂν οἴεται ταῦτα, 
Ἃ “ ἴω Ἵ 

ἢ ἄλλον ἐξαπατῆσαι ταῦτα, λέγων διδασκέτω. 
“ Χ 7 “ 7 Χ " 

12. Ὅταν δὲ τούτων ἅλις ἔχητε, μὴ ἀπέλθητε, 
ἃ 3 7] - ς ἴω ΄' ΄ 

πρὶν ἂν ἀκούσητε οἷον ὁρῶ ἐν τῇ στρατιᾷ 
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ἀρχόμενον πρᾶγμα" ὃ εἰ ἔπεισι καὶ ἔσται, οἷον 
ς 7 γ΄ ΝΕ -»“ 7 Ἁ ὑποδείκνυσιν, ὥρα ἡμῖν βουλεύεσθαι περὶ 
ἡμῶν αὐτῶν, μὴ κακιστοί τε καὶ αἴσχιστοι 
ἄνδρες φανῶμεν καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς 
ἀνθρώπων καὶ φίλων καὶ πολεμίων [καὶ κατα- 

-- ᾽ »-ἢΣοᾳ 

φρονηθῶμεν 7. 18. ᾿Ακούσαντες δὲ ταῦτα οἱ 
στρατιῶται ἐθαύμασάν τε ὅ,τι εἴη, καὶ λέγ- 

ΦΙΣ, 3 Ξ , » 7 

ειν ἐκέλευον. Ἔϊμ- τούτου ἄρχεται πάλιν' 
ςς ἢ ῃ Ἶ “ ἀκρὴ τῷ, “΄᾿ν 

Επίστασθέ που ὅτι χωρία ἣν ἐν τοῖς ὄρεσι 
βαρβαρικὰ φίλια τοῖς Κερασουντίοις, ὅθεν 

ς -“ -“", 

κατιόντες τινὲς καὶ ἱερεῖα ἐπώλουν ἡμῖν καὶ 
3 "» »- “ εἸΑΓΣΝ, α - ἄλλα, ὧν εἶχον. Δοκοῦσι δέ μοι καὶ ὑμῶν 

Ἂ, ΄, 

τινες, εἰς τὸ ἐγγυτάτω χωρίον τούτων ἐλθόντες, 
ἀγοράσαντές τι, πάλιν ἐλθεῖν. 14. Τοῦτο 

Ἀ ΄ ξ Ἃ Ὁ“ ᾿ν 

καταμαθὼν ἸΚλεώρετος ὁ λοχαγὸς, ὅτι καὶ 

μικρὸν εἴη καὶ ἀφύλακτον διὰ τὸ φίλιον 
νομίζειν εἶναι, ἔρχεται ἐπὶ αὐτοὺς τῆς νυκτὸς, 
[4 7 ᾽ Ὄ πλὴν “ ᾽ 7 

ὡς πορθήσων, οὐδενὶ ἡμῶν εἰπών. 1. Διενε- 
ῇ Ν ᾽ 7] “ Ἁ 7 » Ν ἧς 

νόητο δὲ, εἰ λάβοι τόδε τὸ χωρίον, εἰς μὲν τὸ 
7 ’ - 2 Ἁ ᾽ ᾽ Ἁ 

στράτευμα μηκέτι ἐλθεῖν, εἰσβὰς δ᾽ εἰς τὸ 
πλοῖον, ἐν ᾧ ἐτύγχανον οἱ σύσκηνοι αὐτοῦ 
παραπλέοντες, καὶ ἐνθέμενος, εἴ τι λάβοι, ἀπο- 

- , .-“ 

πλέων οἴχεσθαι ἔξω τοῦ ἸΙόντου. Καὶ ταῦτα 
, ω “Ὁ “ 7 

συνωμολόγησαν αὐτῷ οἱ ἐν τῷ πλοίῳ σύσκηνοι, 
ὡς ἐγὼ νῦν αἰσθάνομαι. 106. Ἰ]αρακαλέσας 
οὖν, ὁπόσους ἔπειθεν, ἦγεν ἐπὶ τὸ χωρίον. 
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ΠΠορευόμενον δὲ αὐτὸν φθάνει ἡμέρα γενομένη, 
καὶ συστάντες οἱ ἄνθρωποι, ἀπὸ ἰσχυρῶν 
τόπων βάλλοντες καὶ παίοντες, τόν τε 

Κλεάρετον ἀποκτείνουσι καὶ τῶν ἄλλων συχ- 
νούς" οἱ δέ τινες καὶ εἰς Κερασοῦντα αὐτῶν 
5 “ ΓΙᾺ ν᾽] εν 3 ἴω ς ἤ 

ἀποχωροῦσι. 17. Ταῦτα δ᾽ ἣν ἐν τῇ ἡμέρᾳ, 
ν᾿ ς - ἴω 3 “-“ -ὦΟ »-"οὦ Ν 

ἢ ἡμεῖς δεῦρο ἐξωρμῶμεν πεζῇ. Τῶν δὲ 
πλεόντων ἔτι τινὲς ἦσαν ἐν Κερασοῦντι, οὔπω 

7 »΄"2ἃᾳ ’ 

ἀνηγμένοι. Μετὰ τοῦτο, ὡς οἱ ἹΚερασούντιοι 
κ΄ι»ὦὄΡ -“ “ἢ ,ὔ -“ 

λέγουσιν, ἀφικνοῦνται τῶν ἐκ τοῦ χωρίου τρεῖς 
ἄνδρες τῶν γεραιτέρων, πρὸς τὸ κοινὸν τὸ 

- ᾽ ΄ 

ἡμέτερον χρήζοντες ἐλθεῖν. 18. ᾿Επεὶ δὲ ἡμᾶς 
» 7 ᾿ς Ἃ ,7 Μ οὐ κατέλαβον, πρὸς τοὺς ΚΚερασουντίους ἔλεγον 

ὅτε θαυμάζοιεν, τί ἡμῖν δόξειεν ἐλθεῖν ἐπ᾽ 
» ᾽ ᾽ ἃ ἴω ’ » 

αὐτούς. Επεὶ μεντοι σφεῖς λέγειν ἔφασαν, 
ὅτι οὐκ ἀπὸ κοινοῦ γένοιτο τὸ πρᾶγμα, ἥδεσθαί 

Φ Ἕ ἣ δ } ΄ -“ ε ΠΣ." 

τε αὐτοὺς καὶ μέλλειν ἐνθάδε πλεῖν, ὡς ἡμῖν 
“ Ἧ 

λέξαι τὰ γενόμενα, καὶ τοὺς νεκροὺς κελεύειν 
αὐτοὺς θάπτειν λαβόντας τοὺς τούτου δεο- 

Γ “ 

μένους. 190. Τῶν δ' ἀποφυγόντων τινὲς 
Ἕλληνες ἔτυχον ἔτι ὄντες ἐν Κερασοῦντι' 

2 θό δὲ ᾿ ’ “ 5" 
αἰσθόμενον ὃὲ τοὺς βαρβάρους, ὅποι ἴοιεν, 

᾽ ἥ , - 

αὐτοί τε ἐτόλμησαν βάλλειν τοῖς λίθοις καὶ 
΄“Ἷ- ͵ , : 

τοῖς ἄλλοις παρεκελεύοντο. Καὶ οἱ ἄνδρες 
᾽ 7 “"Ἄ᾽ι 

ἀποθνήσκουσι τρεῖς ὄντες, οἱ πρέσβεις, κατα- 
Ἕ ᾿] »“"Ἔ 

λευσθέντες. 20, ᾿Επεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο, ἔρχ- 
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Ν πεν ἂν ς 7 Ἁ μ ονται πρὸς ἡμᾶς οἱ Κερασούντιοι καὶ λεγουσὶ 
τὸ πρᾶγμα' καὶ ἡμεῖς οἱ στρατηγοὶ ἀκούσαντες 
ἠχθόμεθά τετοῖς γεγενημένοις καὶ ἐβουλευόμεθα 

»- ᾿ φ 

σὺν τοῖς ἹΚερασουντίοις, ὅπως ἂν ταφείησαν οἱ 
κ ) 

τῶν “Ελλήνων νεκροί. 21. Συγκαθήμενοι δ᾽ 
ἔξωθεν τῶν ὅπλων ἐξαίφνης ἀκούομεν θορύβου 
πολλοῦ, Παῖε, Παῖε, Βάλλε, Βάλλε. Καὶ 
τάχα δὴ ὁρῶμεν πολλοὺς προσθέοντας, λίθους 
ἔχοντας ἐν ταῖς χερσὶ, τοὺς δὲ καὶ ἀναιρου- 

ΕΝ μένους. 22. Καὶ οἱ μὲν ἹΚερασούντιοι, ὡς ἂν 
Χ -“ [ο 7 

καὶ ἑορακότες τὸ παρ᾽ ἑαυτοῖς πρᾶγμα, δεί- 
ἴω “ δ. σαντες ἀποχωροῦσι πρὸς τὰ πλοῖα. Ἦσαν 

δὲ, νὴ Δία, οἱ καὶ ἡμῶν ἔδεισαν. 28. "Ἔγγωγε 
Ἁ δ ᾿ ᾿] Ὰ ᾿, ὧἱ ΄ . 3 Ἁ μὴν ἦλθον πρὸς αὐτοὺς, καὶ ἠρώτων ὅ τι ἐστὶ 

εἶ ““ α 3. Φ Ἁ « 50Ὸ.Ν 47 

τὸ πρᾶγμα. Τῶν δ᾽ ἦσαν μὲν οἱ οὐδὲν ἤδεσαν, 
Ὁ Χ 7 “ 3 Ἂ “ ᾽ Ν ὅμως δὲ λίθους εἶχον ἐν ταῖς χερσίν. ᾿Επεὶ 
ΟΧ 5 “ ἃ » ͵ ͵ Ὁ“ ες 

δὲ εἰδότι τινὶ ἐπέτυχον, λέγει μοι ὅτι οἱ 
“ Ν 

ἀγορανόμοι δεινότατα ποιοῦσι τὸ στράτευμα. 
δ. ἃ 7 εἰν τῶν Ν ᾽ , 

24, Καὶ ἐν τούτῳ τις ὁρᾷ τὸν ἀγορανόμον 
, Χ “Ά κ Ζήλαρχον πρὸς τὴν θάλατταν ἀποχωροῦντα, 

καὶ ἀνέκραγεν' οἱ δὲ, ὡς ἤκουσαν, ὥσπερ ἢ 
Ἀ 5 ᾿ Ἃ 5 ΄ 7 6] 3 τον 

συὸς ἀγρίου ἢ ἐλάφου φανέντος, ἱενταί ἐπ 

αὐτόν. 2. Οἱ δ᾽ αὖ Κερασούντιοι, ὡς εἶδον 
ὁρμῶντας καθ᾽ αὑτοὺς, σαφῶς νομίζοντες ἐπὶ 
σφᾶς ἵεσθαι, φεύγουσι δρόμῳ καὶ ἐμπίπτουσιν 

ΜΝ - [ω 

εἰς τὴν θάλατταν. Συνεισέπεσον δὲ καὶ ἡμῶν 
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οἱ , “ “ Ἕ 

αὐτῶν τινες, καὶ ἐπνίγετο, ὅστις νεῖν μὴ 
΄ ΄ ᾿ 

ἐτύγχανεν ἐπιστάμενος. 20. Καὶ τούτους τί 
- 5907 Χ δὲ ξὸ δὲ Ν 

δοκεῖτε; ἠδίκουν μὲν οὐδὲν, ἔδεισαν δὲ μὴ 
- , }] λύττα τις, ὥσπερ κυσὶν, ἡμῖν ἐμππεπτώκοι. Ἐδὶ 

“Ψ “- ’ ΄“, ς ΄ 

οὗν ταῦτα τοιαῦτα ἔσται, θεάσασθε οἵα ἡ κατα- 
[ᾳ᾿ 7 “ ᾿ “ ἴω 

στασις ἡμῖν ἔσται τῆς στρατιᾶς. 27. Ὕμεϊς 
μὲν οἱ πάντες οὐκ ἔσεσθε κύριοι οὔτε ἀνελέσθαι 

Ὁ ᾿ , - πόλεμον, ᾧ ἂν βούλησθε, οὔτε καταλῦσαι" 
Ἄ ΄ Ὧν Ὁ ’ » 7 Ψ ΔΗ ΟΥ ἰδίᾳ δὲ ὁ βουλόμενος ἄξει στράτευμα ἐφ᾽ ὅ τι 
Ἃ ΄ δ" Ἂς ς “ ") , 

ἂν θέλῃ. Κἂν τινες πρὸς ὑμᾶς ἴωσι πρέσβεις, 
3 , Ω 7 Ἃ 

ἢ εἰρήνης δεόμενοι ἢ ἄλλου τινὸς, κατακάν- 
ς ’ὔ ὋὉᾳ 

οντες τούτους οἱ βουλόμενοι ποιήσουσιν ὑμᾶς 
“ Ἧ ἴω “ Χ 6 “Ὁ ᾿᾿ 

τῶν λόγων μὴ ἀκοῦσαι τῶν πρὸς ὑμᾶς ἰόντων. 
δ, "Ἑπειτα δὲ, οὺς μὲν ἂν ὑμεῖς ἅπαντες 
ολ 57) 5 3 »“ ᾽ὔ »Μ Ε΄ 

ἕλησθε ἄρχοντας, ἐν οὐδεμιᾷ χώρᾳ ἔσονται 
. ᾿ Εν ς Ν ο, Ἁ ὅστις δ᾽ ἂν ἑαυτὸν ἕληται στρατηγὸν, καὶ 
ἐθέλῃ λέγειν Βάλλε, Βάλλε, οὗτος ἔσται 
ς μὰ “ 

ἱκανὸς καὶ ἄρχοντα κατακάνειν καὶ ἰδιώτην, 
ἃ τ ω ᾿ ο ἰς 

ὃν ἂν ὑμῶν ἐθέλῃ, ἄκριτον, ἢν ὦσιν οἱ πεισό- 
Ρ] ἴω Ρ, Ν »“ 2 ’ Ὁ 

μενοι αὑτῷ, ὥσπερ καὶ νῦν ἐγένετο. 29. Οἵα 
3 ““ Χ , 

δ᾽ ὑμῖν καὶ διαπεπράχασιν οἱ αὐθαίρετοι 
“ Ὗ Ἀ ς 

οὗτοι στρατηγοὶ σκέψασθε. Ζήλαρχος μὲν ὁ 
᾿ς ’ - μι 

ἀγορανόμος, εἰ μὲν ἀδικεῖ ὑμᾶς, οἴχεται ἀπο- 
΄ » Ἂς δ, τας “ }] Χ ᾿ 5 “ 

πλέων οὐ δοὺς ὑμῖν δίκην εἰ δὲ μὴ ἀδικεῖ, 
φεύγει ἐκ τοῦ στρατεύματος δείσας μὴ ἀδίκως 
" 3 , ξ ΄ 

ἄκριτος ἀποθάνῃ. 80, Οἱ δὲ καταλεύσαντες 
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λ 7 [4 ς ΄ ’ ᾿ 

τοὺς πρέσβεις διεπράξαντο ἡμῖν μόνοις μὲν 
τῶν “Ελλήνων εἰς ἹΚερασοῦντα μὴ ἀσφαλὲς 
ἂψ 5... Ἁ Χ 9 7... Ε] - Ἁ Ν 

εἶναι, ἐὰν μὴ σὺν ἰσχύϊ, ἀφικνεῖσθαι" τοὺς δὲ 
νεκροὺς, οὃς πρόσθεν αὐτοὶ οἱ κατακανόντες 
" ,ὔ 7 ’ ͵ Ἁ ἐκέλευον θάπτειν, τούτους διεπράξαντο μηδὲ 

Ἁ ͵ 5) 5 Ἂς 3 3 ’ σὺν κηρυκίῳ ἔτι ἀσφαλὲς εἶναι ἀνελέσθαι. 
Τίς γὰρ ἐθελήσει κήρυξ ἰέναι κήρυκας ἀπ- 
εκτονώς ; 581. ᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς Κερασουντίων 

7, » Χ » Ἷ ᾽ Ν 5 9. θάψαι αὐτοὺς ἐδεήθημεν. ΕΠ μὲν οὖν ταῦτα 
καλῶς ἔχει, δοξάτω ὑμῖν, ἵνα, ὡς τοιούτων 
ἐσομένων, καὶ φυλακὴν ἰδίᾳ ποιήσῃ τις, καὶ 
τὰ ἐρυμνὰ ὑπερδέξια πειρᾶται ἔχων σκηνοῦν. 
992. ΕΠ μέντοι ὑμῖν δοκεῖ θηρίων, ἀλλὰ μὴ 
ἀνθρώπων, εἶναι τὰ τοιαῦτα ἔργα, σκοπεῖτε 

΄ῪΝ ΄ »"“ἢῷ’ Ν Ἁ 

παῦλάν τινα αὐτῶν' εἰ δὲ μὴ, πρὸς Διὸς, 
πῶς ἢ θεοῖς θύσομεν ἡδέως ποιοῦντες ἔργα 

- - - Ε 

ἀσεβῆ, ἢ τοῖς πολεμίοις πῶς μαχούμεθα, ἢν 
Ν 7 

ἀλλήλους κατακαίνωμεν; 980. Πόλις δὲ φιλία 
- ΄, ΄΄Μὁὦ ’ 3 

τίς ἡμᾶς δέξεται, ἥτις ἂν ὁρᾷ τοσαύτην ἀνομ- 
ς ω , 94 Ὰ ἴαν ἐν ἡμῖν; ᾿Αγορὰν δέ τις ἄξει θαῤῥῶν, ἢν 
περὶ τὰ μέγιστα τοιαῦτα ἐξαμαρτάνοντες φαιν- 

᾽ὔ] ε ’ ΄ ώμεθα; Οὗ δὲ δὴ πάντων οἰόμεθα τεύξεσθαι 
δ) Ἂ 

ἐπαίνου, τίς ἂν ἡμᾶς τοιούτους ὄντας ἐπαινέ- 
- Ἃ Λ σειεν ; ἡμεῖς μὲν γὰρ οἷδ᾽ ὅτι πονηροὺς ἄν 

᾿ “ ᾽ φαίημεν εἶναι τοὺς τὰ τοιαῦτα ποιοῦντας." 
᾽ 7 ε 7 ΄ » 

84, Ἔκ τούτου ἀνιστάμενοι πάντες ἔλεγον 
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τοὺς μὲν τούτων ἄρξαντας δοῦναι δίκην, τοῦ 
δὲ λοιποῦ μηκέτι ἐξεῖναι ἀνομίας ἄρξαι' ἐὰν 
δέ τις ἄρξῃ, ἄγεσθαι αὐτοὺς ἐπὶ θανάτῳ" τοὺς 
δὲ στρατηγοὺς εἰς δίκας πάντας καταστῆσαι' 
εἶναι δὲ δίκας, καὶ εἴ τι ἄλλο τις ἠδίκητο, ἐξ 
οὗ Κῦρος ἀπέθανε" δικαστὰς δὲ τοὺς λοχαγοὺς 
ἐποιήσαντο. 9. Παραινοῦντος δὲ ᾿Ξενοφ- 
ὥὦντος καὶ τῶν μάντεων συμβουλευόντων, ἔδοξε 
καὶ καθῆραι τὸ στράτευμα. Καὶ ἐγένετο 
καθαρμός. 

ΕΗΑΌΤΕΙ ΨΤΗ, 

Τῆς (ὐεηογαῖὶθ Ὀγοιρῃς το ἐ{{|48].-- -ῬΏΙ] Θβιιιθ απ ΣΧ απ διοῖες πηδὰ 
τυνγεπῖγ, απ ϑορῃεπρίιβ ἔθη, τηΐηςθ.- τὰ δ 15, αἶ5ο, ᾿ἰπϑιιαἰεά 
Αϑδϊηβὲ ΧΈΠΟΡΠΟΗ, ἤρου βσιΚιπρ βοὴ βο  ἀ1ούϑ. ---ἬΚΜΣ 5Πονν5 {Παΐ ᾿ς 

ΒίγιοΚ οΠ6 ΠΔῃ ἔου Υγιηρ ἴο Ὀυτν ἃ 510 Κ σοπηγαάςθ, Ψ ΉΠ]| γεΐ αἷϊνε; 

Δα οἴποτβ, ἰο ἀγὶνα {Ππεπὶ οἢ, 50 {παΐ {πεν τρῃξ ποῖ ρευῖϑἢ Ὅν 

ΟΟ]α οΥ [6 δηθπην.---ΗΙβ τοι υκβ οα ΒοΙϑςιι5.---Ηἰα ννοημάθτς {παξ 

ΠῸ ΟΠΘ6 τηθηςοηθ Π1Ὶ5 ΚΙιηά δοίϊοῃβ, ---Π ΥΘΊΡΟΙ 50Ππὶ6 ἄο 50, δῃά 

ἢ 15 δοαυ6ά. ; 

1. ἜΔΟΞΕ δὲ καὶ τοὺς στρατηγοὺς δίκην 
ὑποσχεῖν τοῦ παρεληλυθότος χρόνου. Καὶ 
διδόντων, Φιλήσιος μὲν ὦφλε καὶ Ἐανθικλῆς 
τῆς φυλακῆς τῶν γαυλικῶν χρημάτων τὸ 
μείωμα, εἴκοσι μνᾶς" Σοφαίνετος δὲ, ὅτε ἄρχων 

αἱρεθεὶς κατημέλει, δέκα μνᾶς. ἘΞξενοφῶντος 
δὲ κατηγόρησάν τινες, φάσκοντες παίεσθαι 
ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ ὡς ὑβρίζοντος τὴν κατηγορίαν 



48 ΧΕΝΟΡΜΙΟΜΝ’ 5, ΑΜΝΑ8Α.15. 

ἐποιοῦντο. ὦ. Καὶ ὁ Ἐξενοφῶν ἀναστὰς 
ἐκέλευσεν εἰπεῖν τὸν πρῶτον λέξαντα ποῦ 
καὶ ἐπλήγη. Ὃ δὲ ἀποκρίνεται “““Ὅπου καὶ 

,-΄-΄ 5 , Χ Χ Ι ον Ὁ 

τῷ ῥίγει ἀπωλλύμεθα, καὶ χιὼν πλείστη ἣν. 
᾿] 3 5 “ ΄ 

9, Ὁ δ᾽ εἶπεν. “᾿Αλλὰ μὴν χειμῶνός γε 
5», “) ή΄ Υ Χ 3 ΄ 

ὄντος, οἵου λέγεις, σίτου δὲ ἐπιλελοιπότος, 
Ρ Χ 2 9 7] Χ ς ΕἾ , 

οἴνου δὲ μηδ᾽ ὀσφραίνεσθαι παρὸν, ὑπὸ δὲ 
Γ Ὁ Ι͂ 

πόνων πολλῶν ἀπαγορευόντων, πολεμίων δὲ 
᾽ “ Ὁ ς 

ἑπομένων, εἰ ἐν τοιούτῳ καιρῷ ὕβριζον, ὁμο- 

λογῶ καὶ τῶν ὄνων ὑβριστότερος εἶναι" οἷς 
“Ὁ ς ΄ , 

φασὶν ὑπὸ τῆς ὕβρεως κόπον οὐκ ἐγγίγνεσθαι. 
4, “Ὅμως δὲ καὶ λέξον, ἔφη, “ἐκ τίνος 

΄ , 

ἐπλήγης. Πότερον ἤτουν σέ τι, καὶ, ἐπεί μοι 
3 Ἷ 

οὐκ ἐδίδως, ἔπαιον ; ἀλλ᾽ ἀπήτουν; ἀλλὰ περὶ 
“Ὁ.  ὸ ἈΝ ᾿ὰ 

πωιδικῶν μαχόμενος, ἀλλὰ μεθύων ἐπαρῴν- 

ησα; ὄ. ᾿Ἐπεὶ δὲ τούτων οὐδὲν ἔφησεν, 
5 77 3 . Ψ. ὧἷξ Ζ 3 5) ,7ὔ͵ 

ἐπήρετο αὐτὸν, εἰ οπλιτεύοι' Οὐκ ἔφη" πάλιν, 

εἰ πελτάζοι: Οὐδὲ τοῦτ᾽ ἔφη" ““ ἀλλ᾽ ἡμίονον 
"7 Ν ς ᾿ “Ἁ ’ 93 , 

ἤλαυνον, ταχθεὶς ὑπὸ τῶν συσκήνων, ἐλεύθερος 
Νέα: ὅεὰ θ ἣν 00 δὴ 3 , Ψ᾿ ΝΕ 
ὦν. . Ἐνταῦθα δὴ ἀναγυγνώσκει αὐτὸν, 

ἘΠῚ , {49 ἄν Αἀπτ, , ᾿" ἘΞΥΣ 2) 
καὶ ἤρετο" “Ἢ σὺ εἰ ὁ τὸν κάμνοντα ἀπάγων; 

Ν 2 ᾿ Ἂ 
“Ναὶ μὰ Δί᾽," ἔφη" “σὺ γὰρ ἠνάγκαξες" τὰ 

ἴω [α ᾽ὔ Ω « 

δὲ τῶν ἐμῶν συσκήνων σκεύη διέοῤιψας.᾽ 

7. “᾿Αλλ᾽ ἡ μὲν διάῤῥιψις,᾽᾽ ἔφη ὁ ᾿ξενοφῶν, 
“ς ποιαύτη τις ἐγένετο Δίεδωκα ἄλλα ἄλλοις 

Χ , Χ 5 Ἀν 9 “Ἢ 

ἄγειν, καὶ ἐκέλευσα πρὸς ἐμὲ ἀπαγαγεῖν" καὶ 
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- Ν ω . ἘΑΡΎΥ, 7, . Ν ν 
ἀπολαβὼν ἅπαντα σῶα, ἀπέδωκά σοι, ἐπεὶ καὶ 

Ἂ" 8 ἃ “ὃ Ν » ὃ ( Ω δὲ Χ “ σὺ ἐμοὶ ἀπέδειξας τὸν ἄνδρα. Οἷον δὲ τὸ πρᾶγ-’ 
ΞΕ Ἐπ Ὁ ρει ἀπ χκς αὐτῶν μα ἐγένετο, ἀκούσατε,᾽᾽ ἔφη" ““καὶ γὰρ ἄξιον 

8, ““᾿Ανὴρ κατελείπετο διὰ τὸ μηκέτι δύν- 
΄ ᾿. 1... τ κ Ν Ν ., 

ασθαι πορεύεσθαι. Καὶ ἐγὼ τὸν μὲν ἄνδρα 
“Ὁ Ι - »“ Ε 

τοσοῦτον ἐγίγνωσκον, ὅτι εἷς ἡμῶν εἴη" ἡνἄγκ- 
ασα δέ σε τοῦτον ἄγειν, ὡς μὴ ἀπόλοιτο" καὶ 

᾿ ε ΕΑ δεν- 53 , » , 2) 
γᾶρ, ὡς ἐγὼ οἰμαι, πολέμιοι ἐφείποντο. 
τον 7 σι ς ἴω 

Συνέφη τοῦτο ὁ ἄνθρωπος. 9. “ Οὐκοῦν, 
» ς »-“ ἴω] {( 3 5 ͵ 

ἐφὴ ὁ Ξενοφῶν, “ἐπεὶ προὔπεμψά σε, κατα- 
Ἄ “" ἣ »μ». 7 

λαμβάνω αὖθις σὺν τοῖς ὀπισθοφύλαξι προσ- 
“ 4 ͵ὔ 

ιὼν βόθρον ὀρύττοντα, ὡς κατορύξοντα τὸν 
»᾽ 5 νὰ. 5 Α 3 ͵ 3 Υ 
ἄνθρωπον" καὶ ἐπιστὰς ἔπήνουν σε. 10. ᾿Επεὶ 
δὲ, παρεστηκότων ἡμῶν, συνέκαμψε τὸ σκέλος 

ἁνὴρ, ἀνέκραγον οἱ παρόντες ὅτι ζῇ ἁνήρ" 
Χ δ᾽. ς ἢ ΠῚ Ὲ , ΄ τ σι » 

σὺ δ᾽ εἶπες; “Οπόσα γε βούλεται' ὡς ἔγωγε 
δὺς ΙΝ Ε] Μ 3 ω “ἷ Δ Ἔ 2 Ἂ 

αὐτὸν οὐκ ἄξω. ᾿᾿νταῦθα ἔπαισά σε ἀληθῆ 
, “ἤ ψ» 5. 7 5 ΄ ἰχ »“ 2) 

λέγεις" ἔδοξας γάρ μοι εἰδότι ἐοικέναι ὅτι ἔζη. 
11. “Τί οὖν; ἔφη, “ἧττόν τι ἀπέθανεν, 

, , Χ 

ἐπεὶ ἐγώ σοι ἀπέδειξα αὐτὸν ;᾽᾽ “ Καὶ γὰρ 
-“ - “ 77 

ἡμεῖς, ἔφη ὁ Ἐξνοφῶν, “πάντες ἀποθαν- 
ΠῚ , - ᾿ “ 

ούμεθα' τούτου οὖν ἕνεκα ζῶντας ἡμᾶς δεῖ 
Ἂ 39 ἴω ὌΝ. δ τ 

κατορυχθῆναι ; 12. Τοῦτον μὲν ἀνέκραγον 
[πάντες] ὡς ὀλίγας παίσειεν. Αλλους δὲ 

3 

ἐκέλευε λέγειν διὰ τί ἕκαστος ἐπλήγη. ᾿Επεὶ 
δ᾽ οὐκ ἀνίσταντο, αὐτὸς ἔλεγεν" 

«4"παὖ, Βοοῖ [΄. Ἐ 



ο ΧΕΝΌΡΗΟΝ"ς ΑΝΑ84.15. 
Ν ς »“" -“ 

158. “᾿Εγὼ, ὦ ἄνδρες, ὁμολογῶ παῖσαι δὴ 
ἄνδρας [πολλοὺς] ἕνεκα ἀταξίας" οἷς σώζεσθαι 

᾽ ἴω 7, , 

μὲν ἤρκει δι ἡμᾶς, ἐν τάξει τε ἰόντων καὶ 
μαχομένων ὅπου δέοι: αὐτοὶ δὲ λιπόντες τὰς 

7 ᾽; ς 7 » Ἀ φ ΕΝ 

τάξεις, προθέοντες ἁρπάζειν ἤθελον καὶ ἡμῶν 
πλεονεκτεῖν. Ἐπὶ δὲ τοῦτο πάντες ἐποιοῦμεν, 

ἅπαντες ἂν ἀπωλόμεθα. 14. "ἢδη δὲ καὶ 
Γ ’ ἃ ᾽ 3 7 ᾽ 

μαλακιζόμενόν τινα, καὶ οὐκ ἐθέλοντα ἀν- 

ίστασθαι, ἀλλὰ προϊέμενον ἑαυτὸν τοῖς πολ- 
εμίοις, καὶ ἔπαισα καὶ ἐβιασάμην πορεύεσθαι. 

Ἔν γὰρ τῷ ἰσχυρῷ χειμῶνι καὶ αὐτός ποτε 
ἀναμένων τινὰς συσκευαζομένους, καθεζόμενος 

συχνὸν χρόνον, κατέμαθον ἀναστὰς μόλις καὶ 
τὰ σκέλη ἐκτείνας. 1. ἢν ἐμαυτῷ οὖν 

- Ἂ, 3 , ἃ 57 ς ’ 

πεῖραν λαβὼν, ἐκ τούτου καὶ ἄλλον, ὁπότε 
»] ’, Ἁ ,ὔ "ἷῇ Χ 

ἴδοιμι καθήμενον καὶ βλακεύοντα, ἤλαυνον" τὸ 

γὰρ κινεῖσθαι καὶ ἀνδρίζεσθαι παρεῖχε θερ- 
μασίαν τινὰ καὶ ὑγρότητα' τὸ δὲ καθῆσθαι καὶ 

’ Ἃ Ξι 
ἡσυχίαν ἔχειν ἑώρων ὑπουργὸν ὃν τῷ τε ἀπο- 
πήγνυσθαι τὸ αἷμα καὶ τῷ ἀποσήπεσθαι τοὺς 
τῶν ποδῶν δακτύλους" ἅπερ πολλοὺς καὶ ὑμεῖς 

ἴστε παθόντας. 10. ἴΑλλον δέ γε ἴσως ὑπο- 
λειπόμενόν που διὰ ῥᾳστώνην, καὶ κωλύοντα 
καὶ ὑμᾶς τοὺς πρόσθεν καὶ ἡμᾶς τοὺς ὄπισθεν 
πορεΐεσθαι, ἔπαισα πὺξ, ὅπως μὴ λόγχη ὑπὸ 

΄“ ἘΝ , ἃ Ἁ Φ' “- τῶν πολεμίων παίοιτος 17. Καὶ γὰρ οὖν νῦν 
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"ῃ » “-“ α " .  ΧῈ ϑω (Ὁ 

ἔξεστιν αὐτοῖς σωθεῖσιν, εἴ τι ὑπ᾽ ἐμοῦ ἔπαθον 
παρὰ τὸ δίκαιον, δίκην λαβεῖν. ἘΠ δ᾽ ἐπὶ 

χω “ . 

τοῖς πολεμίοις ἐγένοντο, τί μέγα ἂν οὕτως 
» Ὁ. 7 Ἃ 3 Γ , 

ἔπαθον, ὅτου δίκην ἂν ἠξίουν λαμβάνειν ; 
ἴω ς ’ ᾿Απλοῦς μοι,᾽ ἔφη, “ὁ λόγος. 18, [Ἐγὼ γὰρ,] 

» .᾿ ὌΝ Ἃ ᾽ -“ ᾿] , ’ὔ » - ς 7 

εἰ μὲν ἐπ᾿ ἀγαθῷ ἐκόλασά τινα, ἀξιῶ ὑπέχειν 
δίκην, οἵαν καὶ γονεῖς υἱοῖς καὶ διδάσκαλοι 

παισί. Καὶ γὰρ καὶ οἱ ἰατροὶ κάουσι καὶ 
τέμνουσιν ἐπ᾿ ἀγαθῷ. 19. ΕΠ δὲ ὕβρει νομίξ- 
ετέ με ταῦτα πράττειν, ἐνθυμήθητε ὅτι νῦν 
3 Ἁ ἣν ΘΝ Ἁ ““ -“ “κ Ἃ 7 λ ἐγὼ θαῤῥῶ σὺν τοῖς θεοῖς μᾶλλον ἢ τότε, καὶ 
θρασύτερός εἰμι νῦν ἢ τότε, καὶ οἶνον πλείω 

7 ᾽ Ὅς ο ᾽ ,, δ νας. 3 » 7 Χ πίνω, ἀλλ᾽ ὅμως οὐδένα παίω' ἐν εὐδίᾳ γὰρ 
ὁρῶ ὑμᾶς. 20. “Ὅταν δὲ χειμὼν ἢ, καὶ 
θάλαττα μεγάλη ἐπιφέρηται, οὐχ ὁρᾶτε ὅτι καὶ 

͵ Ἀ (Ἃ 

νεύματος μόνου ἕνεκα χαλεπαόνει μὲν πρῳρέὺς 
“ Ι, ’, ΄“ 

τοῖς ἐν πρῴρᾳ, χαλεπαίνει δὲ κυβερνήτης τοῖς 
3 ΄ «ς »“»ὦ3λ ΄ ἐν πρύμνῃ; “ἱκανὰ γὰρ ἐν τῷ τοιούτῳ καὶ 

Ἁ μικρὰ ἁμαρτηθέντα πάντα συνεπιτρίψαι. 
21. Ὅτι δὲ δικαίως ἔπαιον αὐτοὺς καὶ 
φ »“ φᾷ ΄ ΕΣ 7 ᾽ 

ὑμεῖς κατεδικάσατε [τότε] ἔχοντες ξίφη, οὐ 
΄ - -“ 

ψήφους, παρέστητε' καὶ ἐξῆν ὑμῖν ἐπι- 
“ἽΝ 3 - 

κουρεῖν αὐτοῖς, εἰ ἐβούλεσθε. ᾿Αλλὰ μὰ Δία 
[4 - Χ οὔτε τούτοις ἐπεκουρεῖτε οὔτε σὺν ἐμοὶ τὸν 

ἊΨ ἰο “κ᾿ ἀτακτοῦντα ἐπαίετε. 22. Τοιγαροῦν ἐξουσίαν 
3 » - ΄ -“ 

ἐποιήσατε τοῖς κακοῖς αὐτῶν, ὑβρίζειν ἐῶντες 
Ἑ 2 
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αὐτούς. Οἶμαι γὰρ, εἰ ἐθέλετε σκοπεῖν, τοὺς 
αὐτοὺς εὑρήσετε καὶ τότε κακίστους καὶ νῦν 
ς Υ͂ .Λ ΄“- ς " ς 

ὑβριστοτάτους. 20 Βοῖσκος γοῦν ὁ πύκτης ὁ 
Θετταλὸς τότε μὲν διεμάχετο, ὡς κάμνων, 
3 , Ἁ 7 ὁ “ ᾿ . 5 Ἂ » 7] 

ἀσπίδα μὴ φέρειν: νῦν δ᾽, ὡς ἐγὼ ἀκούω, 
Κοτυωριτῶν πολλοὺς ἀποδέδυκεν. 24. Ἢν 
οὖν σωφρονῆτε, τοῦτον τἀναντία ποιήσετε, ἢ 
τοὺς κύνας ποιοῦσι' τοὺς μὲν γὰρ κύνας τοὺς 

᾿  Ἶ Χ «ς 7 ὃ ὃ , Ν δὲ 

χαλεποὺς τὰς μὲν ἡμέρας διδέασι, τὰς δὲ 
νύκτας ἀφιᾶσι' τοῦτον δὲ, ἢν σωφρονῆτε, 
τὴν νύκτα μὲν δήσετε, τὴν δὲ ἡμέραν ἀφήσετε. 

Μ΄ 3 , ν Γ 

φῦ. ᾿Αλλὰ γὰρ,᾽ ἔφη, ““ θαυμάζω ὅτι, εἰ μέν 
τινε ὑμῶν ἀπηχθόμην, μέμνησθε καὶ οὐ 
σιωπᾶτε" εἰ δέ τῳ ἢ χειμῶνα ἐπεκούρησα, ἢ 
πολέμιον ἀπήρυξα, ἢ ἀσθενοῦντι ἢ ἀποροῦντι 
συνεξεπόρισά τι, τούτων οὐδεὶς μέμνηται" 
οὐδ᾽ εἴ τινα καλῶς τι ποιοῦντα ἐπήνεσα, οὐδ᾽ 
» ὩΠᾺΣ. α » 2 νν ΘΝ ε 3 εἴ τιν᾽ ἄνδρα ὄντα ἀγαθὸν ἐτίμησα, ὡς ἐδυν- 

ἄμην, οὐδὲ τούτων μέμνησθε. 20. ᾿Αλλὰ μὴν 
καλόν γε καὶ δίκαιον καὶ ὅσιον καὶ ἥδιον τῶν 
ἀγαθῶν μᾶλλον ἢ τῶν κακῶν μεμνῆσθαι. 
Ἔκ τούτου μὲν δὴ ἀνίσταντο καὶ ἀνεμίμνη- 

σκον. Καὶ περιεγένετο ὥστε καλῶς ἔχειν. 
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Ν.Β.-- ΠΟΥ [Π6 ΟΥΥΤΔΟΙΟΘῪ 15 ποῦ ρίνθῃ, [86 ὑὙγογ 15 Οὗ ΘΥῪ 
Ὁπορχυύδῖη ΟΥ̓́Τ ΚΊΟΥΤ ΟΥΡΊΩ. 

Τὰ 6 ΨΕΟΥΌΒ ΒΟ θηβ68 ΔΊΟΠΘ ΔΥ6 σΊΥθη 5.5 416 Κηόνττι ἴο 
οχἰβϑὺ, [86 βου 0165 ΟὨἰ ΘΗ ν ξο!]ονσθα θην “οἰ ὑο᾽ 5 ἸΣΥΘΡΏΪΆΓ 
αι Ὀοΐθοῦνο ὍΤΟΟΚ ΜοΥΡ5,᾽᾽ δηᾶ “1,1466]1] «πα ϑοοίι 5 ασθοκ 
Τιοχϊοοῃ.᾽» 
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2αγαργαῤἧ; δ. 9. 3, 8 Ξξ ἐλαῤίογ 3, δαγαργαῤἧ ὃ. 

ἰΞΞ δ 

3 ν 9 » ἄ-βά-τος, τον, τἀ]. [ἀ, 
“ῃρῦ᾽᾿; βα, τοοῦ οἵ βα-ίνω, ἴῃ 
ἴοτοο ὍΥ “ἴο το "] (““7η-᾿ 
ἰχοάάρῃ "; ἤθῆσθ, “᾿πηρα88- 
Ὁ016" ; Ὠθη66) ΟΥ γἴνϑιβ: ὕ- 
7ογααδίο ;---αῦ Θ, 9 ΒΌΡΡΙΥ ἐστί 
Ὀοίονο ἄβἄᾶτος [ὃ 82, 6; οἵ, 
4180 ὃ 81, 1. 

ἀ-γάθ-ός, ἡ, ὄν, 8α].: 1. 
Θοοά, οὐ οαοεϊίοπέ, οἵ ̓ 5 Κιπᾷ. 
-τ-β βαθβῦ.: ἀγᾶθά, ὧν, ἢ. 
Ρὶαν. Εοοὐ ἐλῖη6.---, Οοοά, 
ααἀυαπέαφοοιια, ργοβέαθ[6.----Α5 
δαθοῦ.: ἀγᾶθόν, οὔ, ἢ. 4 
σοοά ἐλέη, ααἀυαμέασο, δοη6- 
δ έ.---, Οὗ ρῬούβοῃβ: Βγαῦο, 
δοϊά, οομιαφθοιδ. ΕΣ Ιτγορ΄ 
Οορ. : ἀμείνων, βελτίων, 
κρείσσων, κρείττων, λωίων ; 
ϑαρ.: ἄριστος, βέλτιστος, κρᾶτ- 
ιστος [γαθ, πκ6 δι. ““συῦ;,᾽ 
Επρ, ““ροοᾶ," «αἰκίηῃ ἴο ϑ'δῃβ. 
Ῥαγύ. ἀγάέξ-α, ἔν. γοοῦ κΚυᾷ, ἴῃ 

ΟΥ̓] ἔοτοο οὗὨ “ἴο βῃῃῖμο"; 
ἃ 15. Δ ᾿ΠΒΘΡΑΙΔΌΪΘ ΡΥΘΗ͂ΧΊ]. 
ἀ-γἄπ-άω -ὥ, ἢ, ἀγαπήσω, Ἐ. 

ἠγάπηκα, Υ. ἃ.: 1. Τὸ ἴουο, 
λοϊά ἀεαν.---ὦ. ΤῸ ὃδ6 ιυοἰϊ 
»ρίοαδοά, ἐο ὃθ6 οοπέοηέοα οΥ 
οοπέεηΐ ;--ταῦ ὅ, 18. [0]14, ὉΥ 
ὅτι [ὈΡτοῦ. ακὶπ ἕο ϑδῃβ. γτοοῦ 
ΚΑΡ, ““ἴο ἀδβινο᾽᾿᾽; ἀ 15 ἃ ριο- 
Ἔχ; οἴ, ἀγαθός]. 

ἀγαπῶντες, ΘΟ ". 1886. ΠΟΏ1. 
Ῥίαγ, οὗ ἀγαπάων -ὥν, Ρατῦ. 
ΡΙ65. οἵ ἀγαπάω. 

᾿Αγασΐας, ου, μ1. «σαξδίαϑ ; 
οη6 οἵ ὕϊιο αὐθοῖκ ρθμογα]8, δηὰ 
ἃ παύϊνα οὗ ϑύγιηρμᾶ]ὰ8. ἴῃ 
᾿Αὐοαδαϊα. 

ἄγετε ; 866 ἄγω. 
᾿Αγησί-λᾶος, λᾶου, Ὧϊ. [ον 

᾿ Ἡγησί-λαος; ἔνι, ἥγησις, ἡγήσὶ- 
05, “ἃ Ἰθδαϊησ' ο7" ΥὉ]1]η ο; λαός, 
“086 Ῥθορὶθ᾽᾽] (“ Α Ἰρδάϊῃρ;, 

ΟἿ" Υὰ]ηρ, οὗ μ6 Ρθορῖὶο 
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“φεδίϊαι5, ---- Αὐ 8, 16 {6 
ΑρΘβΙ]ατ5 μπθη οη θα 15 Αρϑβὶ- 
Ια 11., Κίηρ οὗ ϑραγῖα, γγμοβος 
ΤΟΙΡῺ ὀχξθπαθᾷ ἤρου 8.0. 398. 
ἴο Β.0. 561, οί ἸΠΟ] αΒῖγθ, 

ἄγορ- -ά, ἂς, ἔ. [ον ἀγερ-ά ;" 
ἔν, ἀγείρω, ““ἴο οοἸ]θοῦ, 885-᾿ 
ΒΘΙΩ]6,᾽ ὑΠγΟῸῦρΡ ἢ νου ΌΔ] τοοῦ 
ἄγερ] (“Δῃ ᾿᾿ΑΒΒΟΙΒΙΪΠρ᾽ Ἢ 

᾿ἮὮΘ6Π06) 1. “4 αδϑοηιδίῳ, πιθοῦ 
τη.---, 4, ρίαοο ὁ" αδϑεηιδίψ. 
- 9. 4 πιαγκεέ-ρίαοσο, παν οέ. 
--4. ΤὟῖηε δοία ἡηέλο ἠιαγζεΐ, 
ρτγουϊδίοηδ, α πιαν κοΐ :---ἀἂγορ- 
ἂν παρέχειν ΟΥ̓ ἄγειν, ἐο διιρρίῳ, 
7)ιγηϊδα, οὐ λοι ἃ τιαγζεέ. 

ἀγορ-ἄζω, ἢ. ἀγορᾶσω, Ῥ. 
ἠγόρᾶκα, 1. δον. ἠγόρᾶσα, ν. ἃ. 
[ἀγορ-ά, ““« την κοῦ] (“Τὸ 
τηδν κοῦ; Π6η66) 7Ό δεν, ριι7"- 
ολαδο. 

ἀγορᾶ-νόμ.- ος, οὐ, Ὠ1. [[ῸῪ 
ἀγορᾶ-νέμι-ος ; ; ἔν, ἀγορά, (ὰη- 
ΘΟὨΌ. 561.) ἀγορά-ος, “8 ΤΊΔΥ- 
Κοὺ; νέμ-ω, ἴῃ ἔΌγοΘ οὗ ““ἴο 
ΤΏ ηδρο  (“ Μαυοῦ-"π]ληδρ"- 

᾿ 6.7) «4 οἷον οὶ ἐλθ πιαγκοέ;. 
γγΠ056 ἀαἰν, 85 ὕΠ6 αΥ̓ΘΘ Κα Πδ1η6 
ΠΏ 01165, νγὰβ ὅο τορι αΐθ {Π6 
Ὀυγίηρ ἅμα 56]]1ησ 1 {6 
τη δι ]τοῦ- ΡΪαςΘ. 

ἀγορ-εύω, ἔ, ἀγορεύσω, 1. 
ΠΟΥ, ἠἤγόρευσα, ν. ἃ. [ἀγορ-ά, 
“4 ἈΒΒΟΘΙΏὈΪγ ᾽᾽] (“ΤῸ βρθὰκ 
ἴη 6 ἀγορά; ᾿θη66) 170 
δρεαΐ, Ἰποηζίοη, ἐεἰΐ, οἴς.; Θ, 
δ 

ἀγρ-εύῳ, ἔ, ἀγρεύσω, 1. 8ο᾽. 
ἤγρευσα, ν. ἃ. [ ἄγρ-α, “ἃ υμηῦ- 
ἰὴ. 6 ομδ50} 710 δεπέ, ἐο 

ΝΟΓΖΦΒΟΖΣΑ͂Υ. 

' ἐαΐε ὃψ οΥ ἡη ἀιιπέϊηρ; ἐο οἤαϑ6, 
ἴο ἔαζο ὧν ολακῖηρ.---Ῥ 85. : 

᾿ἀγρ- εύομαι, 1, ΔΟΓ. ἠγρεύθην. 
ἄγρ - ἴος, ἴα, ἴον (αῖβο, 

᾿ εἴος, ἴον), δα]. [ἀγρ-ὄς, “ἃ 
᾿ 614 Ὁ Οὗ, οἵ" Ῥοϊοπρίηρ; 
ἴο, ἀγρός "᾿; ᾿ιθποο, ““Ἰνηρ;, 
ΟΥ̓ Ῥοίηρ, ῖη μ6 ἢο]άς. ο)' 
᾿σοαηξΥ ἢ; ᾿6η66) ΟΕ δῃϊμηι]5: 
Ἰγτίά. 

ἀγρ-ός, οὔ, τη. : 1. 4 Πεϊά, 
650. οὗ νᾶ]. ]Ἰαηᾷ.---ὦ, “45 
Θδέαέο ἴθι [Π6 σοιηὐνν [ἀκ ἴο 
σδη5. α7γ-α; οἵ, Ἰμαῦ. ἀφο}, 
αφσγοῖ; Ἐπρ.. ““Δογ6᾽]. : 

ἄγ-ω, ᾿ρο Γ᾽, ἦγον, ἔ. ἄξω, 
Ρ. ἦχα, Ἰαΐον ἀγήοχα, 2. Δογ. 

Ι ἤγἄγον, ν. ἃ. διὰ ῃ. : 1, Αοὔ.: 
8. Το ἰφοαα, οοπμαιιοί.---Ὁ. Τὸ 
ὀγίηρ; -τοῦ 1, 10 «μᾶ 2, 2 
νι ποαῦ [0]10:. ΟὈ]6οῦ.---ο, ΟΥ̓ 
ΒΟΙἋ16 15 δἃ5 Οδ]θοῦ : 70 ἰφαά, 
5 ἃ σΟΙ Δ ΠΟ. αοο5.---ὀα, ΟΥ̓ 
οαρύϊνοβ, θοοΐγυ, οέο. : Το ἰθαα 
αἰσαν, ἀγῖυθ οἱἧ, οἴο.--- ῬΏγΩΒΘ : 

ὶ ἄγειν καὶ φέρειν, (ἐο ἀγίυθ απὰ 
ΟΟΥ̓ΤῚ ΟἿ; 1. 6.) ἐο διυθθρ ὦ 
οομηέγῳ οΥ᾽ ρίιηαάο); ἐο γαυαφθ, 
»ρίμηπαον, οὔο.--- Τὰ {Π15 ΘΧΡΙ685- 
ΒΙΟη ἄγειν ὩΟΒΟΪΥ Τοΐα 5. ἴο 
᾿ἰνί προ ΟὈ]Θοὗβ, 6. δ΄. 51ανϑβ ἀπὰ 
οαὐι]6; νν 116 φέρειν 15 ΔΡΡΙΙΘα ἴο 
ὉΠ1Π05 8.5 ΟὈ]Θοίβ ; 6. ο΄, ΒΊΟΠΘΥ, 
ΘΟ], οέο.---θ. 1Ὁ ΟαΥ̓ΤΨ, σοΉυεν, 
οἷο, ;-ταῦ 8, Θ {6 τη, ἄγειν 
(ΞΌΡΡΙΥ αὐτά ἃ5 ΟὈ]Θ6οῦ) 15 πϑοά 
ἴο ΘΧΡΙΌΒ5 ἃ ῬΌΓΡΟΒΟ: 707 ἐο 

᾿ ΘΑΥ͂Τ (ἐλφηι) .----ἢ, ΟΥ̓ ἃ παν ]κοῦ 
[5 Οδ]θοῦ: 70 διιρρὶῳ δι ηϊδἢ, 
[ἰ εἰς. ; ἢ, 89.-ῶὧἰ, Ναῦ, : ἄγετε; 



γοζσΑ ΒΟΖΑΔΜΥ͂. :7 

2. ῬοΥβ, Ρἷαν, πηρουαῦ, ΡΓ68. 
υαϑοα 845 δανου: Οὐηιθ, 6ΟΏ16 
ποῖῦ; 4, 9.-- 8. Ῥαββ5.: ἄγ-ομαι, 
Ρ. ἦγμαι, 1. δον. ἤχθην, 1. Γαὖ.Ψ 
ἀχθήσομαι, Ὁ δ ἰφα :--- ἄγ- 
εσθαι ἐπὶ θἄνἄτῳ, ἐο ὃὁ ἰφ( 707 
αἀφαΐδ ; 1.6. ἐο ὅθ ἰφώ ατυαῦ 
70» ἐλθ ριῦροβθ οΥ᾽ δοίηφ ριέ 
ἔο ἀφαΐδ, οὐ ἐο δ ρεέ ἐο ἀεφαέῆδ, 
7, 84 [αἰκίη ὕο ϑὅδηβ. γτοοῦ Ασ, 
πο εν ᾽.]. 

ἀγώγιμα, ων; 5ε6 ἀγώγϊμος. 
ἀγώγ-ἵμος, ἵμον, «α}].[ ἀγωγ- 

ή, “{τοϊρῦ, οαγτίαρσο᾽᾽] .}67- 
ἑαϊηϊηρ ἰο γιοῖσἠέ, οἷο.---Αϑ 
ϑαθεῦ. : ἀγώγίμα, ων, πῃ. Ρἷαν. 
(΄ ΤΗρΡΒ ρεογίαϊηϊηρ ἰο 
Γγοιρ ῦ ἢ; ἢθη.6) Οαγφοος οἵ 
γΘ55615; 1,16. 

ἀγωνιεῖσθαι, ἴῃ οἵὁἨἩ ἀγωνι- 
οῦμαι, αὖ. οἵ ἀγωντζομαι. 

ἀγων-ἴζομαι, ἢ. ἀγωνιοῦμαι, 
Ιαΐον ἀγωνίσομαι, Ρ. ἠἡγώνισμαι, 
1. λον. ἠγωνισᾶμην, ν. τηϊᾶ. 
[ἀγών, ἀγῶν-ος, “ἃ οοπίοϑῦ ᾽᾽] 
(ἡ Τὸ ΟΕ οἡ δὴ ἀγών"; 
[6 66) 1. 1Ὸ οοπέθηπα, οὐ Πσῆέ, 
Ὧ5 5ΒΟ0ΙάΙΘ 5 ἀο ; 2, 11.-ῶΩ, 70 
οοπέθηα,, δἐγεισσῖθ, οφαϑγὲ ο116᾽ 5 
δοί, οἴο., ἴῃ ΔΏΥ ΜΆΥ. 

ὅ-δηλος, δηλον, 84]. [ἀ, 
“ ὨρΟΡΉΟνΘ᾽᾽; δῆλος, ““ΤΏΔῊ1- 
ἴοϑυ ἢ} ((“ Νού δῆλος᾽᾽; Π6Π66) 

(ΟΥΟΉΩ, αοὐ εἰη)ιιδέϊν, σοηιηνὶέ 
αν οἵδηοο; 6, 88 ;--οπαοὧ-᾽ᾧἥΊ 7, 26 
οὐδέν γὴν Ὀ6 τΤοραγαρα οἰῦΠ ον 
ἃ 5 8η Δαν, ΟΥ̓ ἃ 5. Δ) 800. οὗ 
οοσπιαῦο πηθϑηϊηρ (ΞΞ οὐδὲν 
ἀδίκημα) .----ῷὦ, Αοὔ, : ἃ. 1} 
Αοο. οὗ Ρούβοη : (“Τὸ Ρ6 ἄδϊκ- 
ο5 ἴον 5. ΟἤΘἢ; 6 Π66) 7Ὸ 
ΤΉ 7147.6, τὐὐΟΉ, (ὁ τὐὐοηῷ ἰο ἃ 
ῬΟΥΒΟΙ ; 7, 29.---Ὁ. 10} Αος. 
οἵ ρούβοῃ ἃμὰ Δοο, οὗ ὑπίηρ: 
70 1Ή 7176, τὐγοΉ, αο τὐῦ  Οη ἐο 
ἃ ῬΘΙΒΟῚ ὁη) βοιῃθύιηρ' ; 4, 6. 
---ὃ. Ῥαβ5. : ἀδἴκ-έομαι -οὔμαι, 
Ῥ.- ἠδῖκημαι, Ρὶὰρ. ἠδὶκήμην, 
1, 801, ἢδικήθην, 1. {αὖ. ἀδὶκ- 
ηθήσομαι : ΛΓ Αοο. οὗἉ ἐμ]ηρ; 
85 Αςο. οὗ Ποβρθοῦ: 17Ὁ ὃὁ ἐη- 
2εγο οὐ εὐγοησοά ἴῃ ἃ τηδῦ- 
[6 ̓ ; 7, 84. 

ἀδίκ-ως, «ἄν. [ἄδ᾽κ-ος, ““ἀπ- 
780] (“Αἰδον [6 τηδηπον οὗ 
ὑῃ6 ἄδικος ᾿᾿; Π6Π66) ζ7η7ιδέϊῳ, 
1070} ἶψ. 

ἀ-δύνἄτος, δύνἄτον, κα]. [ἀ, 
“ ηρρεὔϊνο ᾿᾽; δύνᾶτός, ““Ῥο58- 
1016] 1. Διοέ ροσϑὶδίθ, ἐηι- 
»οϑδδϊ1δῖ6.---ἢ, Νοέ ργαοέϊοαδίο, 
ἐηιργαοέϊοαθ[θ. 

ἄδω [οοηΐν. ἔν, ἀείδω], (. 
ἄσω ἅτ ἄσομαι, ν. ἢ. 170 
δέηρ, οπαπέ. 

ἀεί (α]5ο αἰεί), «ν.: 1. 41- 
ὑὐιοογέαϊη, τἰπζηοιυν ;--- αὖ 1, τὐαν5, οοπέϊπμαἰ τ, ΚΟΥ 6067.--- 
10 Ῥοίοτθ ἄδηλον ΒΌΡΡΙΥ ἐστί. 2. 1 Αὐῦ.: Πρατίθ δὴ 

ἀδῖκ-έω -ὥ, ἢ ἀδικήσω, Ρ. ““᾿πἀοἤμῖίο ’ ἔοχοο :---οΐ γὰρ 
ἠδίκηκα, 1. 80}. ἠδίκησα, ν. Ὡ. ἀεὶ τοῦτ᾽ ἔχοντες, 707 τυ᾿μοοῦε)" 
Δηα ἃ. [ἄδικ-ος5, “ἀπ͵αβύ, ἀο- λεία ἐλὶδ, οὐ ἐΐεν τὐῆο 7γοηι 
ἴηρ᾽ ὙΤΟῺρ' 11. Νραῦ. : (“Το ἐΐηια ἐο ἐΐηιθ ποία ἐλῖς, 4, 15. 
Ὀ6 ἄδικος ᾿; Ὠθης6) 720 ἀοὶ ᾿Αθηναῖ-ος, ου, τη. [᾿Αθη: αἴ- 



8 ΝΟΓ(ΑΒΟΣΑΔΝΥ. 

ο5,Θ “οὗ οὐ Ὀοϊοηρίησ ἴο, ! ἀροᾷ, ὑϊδοῦς δου]α Ὀ6 γαμηβϊαἰοὰ 
Αὐμθη5 "-ἴ6. οἰ οἷἵνγ οἵ “ἀοβοοηάδηΐ᾽" ---ἢ ηθδηΐϊηρ ποῦ 
Αὐδίοα, ἃ οουσηΐν ΟἿ Ν, αὐθθο6}] δββϑιρῃθὰ ἴο Ὁ ἱπ Ἰμοχ! 5. 
4 πιαη Ὁ} «Αἐλδηβ, αὐ Αἐΐθη- Οὐουϊὰ 10, Πονονον, θ6. 50 σθῃ- 
ἑαΉ ;--- Ἰ]ὰν. : 1} Αὐτῷ: 116 ἀογοά, 6 2) 8 85 τηρηὐϊοπροᾶ ἴῃ 
«ἀἐλοηίαηϑ ; 8, δ. [88 Τοχῦ νουἹὰ θ6 ἐμ6 ἔλύμον 

ἀ-θρό- τος, ον», δα}. τ ἶ ἃ, εἰπῇ οὗ Μεξάξα. 
ᾧ ἰηϊοιείγο ἔοτοο ; θρό-ος, “ἃ αἴξᾷ, αἰγός, τη. πὰ ἔ, 4 σοαΐέ 
ΠΟἾΒ6 "ἢ ἃ5 οΟὗἨ ΤΏΔΩΥ γοϊοο57, [ἀΚῖῃ ἴο 5818, α7α, “ἃ Βοαῦ,]. 
(““Ρεγίαϊπϊηρ ἕο ἃ Ἰοα ποῖβθ Ὁ; Αἰολ-ίς, ἴδος, ἔ, δα]. ΓΑἰολ- 
ἤθΠ66, 1} Γοἔθγθησθ ἴο ἔμοβθὶ ̓εὖς, “δὴ 2) ο] δὴ ἢ; Ρ]αν. “66 
ὙΠΘΏΟΘ ὑῃ6 θρόος Ῥτγοοθθαβ). ἘΠ Ο] Δ η5} ΟΥ, οὐ δεϊοησίησ 
Οοἰϊεφοίοα ἐπ ογοισάδ, ἐηι ἡϊα85- ο, ἐλ “ἘΕοϊξαηδ; “ΖἘΕοϊϊταη.--ο 
68, ἴπ υαϑδέ πιιηϊδε78. ᾿Α5 ϑαῦβί.: Τ΄δ οοιιπέγῳ 07 ἐδε 

ἀθυμ-έω -ὥ, ἢ. ἀθυμήσω,, ̓ “Εοϊίαηδ; ΖΕοΙϊὶς οὐ Ζοῖϊία; ἃ 
1. δον. ἠθύῦμησα, Υ. τι. [ἄθυμ-ος, αἰδύγιοὐ οα ὑπ ΥΥ, οοαϑὺ οὗ Αβια 
““ αϊηὐ-Πρατίοϑα, ἀδβροπάϊηρ᾽ἢ ΟΜΙπον, ἱποϊαδρ νὰ {86 
(Το Ὀ6 ἄθυμος "᾿; Ὦθπ66) 70 Ἰἰπ15 οὗὨ {116 ἀτθαΐθυ Μυϑβἰίδ. 
ὃ γαϊηέ-᾿φαγέοα, ἐο ἀεδροπά ; αἱρεθείς, εἴσα, ἐν, Ῥ. 1. 80Υ. 
ἐοδε ἀοιυμ.πεαγέθα οὐ αἱδρὶγὶέ- Ρ888. οὗ αἱρέω. 
εὐ :---μηδὲν ἀθυμήσητε, δε πο αἱρέω -ὦὥ, ἢ, αἱρήσω, Ῥ. 
αὐ αἷδ αἱϊδρὶγίέοα, 4, 19.--- ἥρηκα, 2. ΔοΥ. εἷλον, ν. 8ἃ.: 1. 
ΤῊ βθοοηᾶ πὰ ἐμϊγα ρθυβοη5 Δοῦ. : 8. 70 ἐαζεο, ϑοἶσο.- -Ὁ. 
οὗ 1 ὲ δαδ)αποίϊνο, σθμ γα] ΟΥ̓ ἃ ἰογύ, δέο., ἃ8 Ομήοοῦ: Το 
οὗ {Π6 δουϊβῦ, 816 τιϑρὰ ἃ5 δὴ ἔαζε οὐ σεΐ Ἰηέο οὐδ᾽ 3, δα. 
προ τ αὐϊγ 6 ΟΠΪΥ ἴῃ ὨΘΡαΟνΘ. Ῥοιρε1"; ἐο οαρέιιγ6. --2. ΜΙα.: 
ΘΟΙΏ ΤΠ (5. | τ ἢ έομαι -οὔμαι, ἕ. αἱρήσομαι, 

αἰεί; 566 ἀεί. Ρ. Ῥᾶ55. ἴῃ τηϊά, ἔογοθ (6, 12) 
Αἰήτης, ου, τη. “δέξο; {116 ἐπεῖναι 2. 80Υ. εἱλόμην, (“Τὸ 

αΥμαβῦϊς ὨΔΊΏΘ, Δορογά Τρ; ἴο ἴακκθ ἴο ΟΠΘ᾽5 561; Π6ΠΟ6) 8. 
{Π6 ατθοῖκ σϑορτάρμοι ϑύγαθο, Τὸ οἦοοδο; Θ, 12..---ὐ. ΤῸ 
Οὗ {Π6 Κίηρθ οὗ ΟΟ]Οἢ} 15 (566 οἦοοδθ Ὀγ γνοΐβθ, οἰθοξ ; , 10. 
Κόλχοι), 6 υηοϑῦ σΘΠΘΤΆΙΠΥ ̓  ---ο, 10} Βθοοπᾶ Αοο. ἀδπούίηρ; 
Κηον ἢ οὗ ΠΟ τνὰβ {Π6 ΤΆΓΟΥ ἀἢ οὗἶήῆορ, δέο. : ΤῸ οἤοοδθ ΟΥ 
οὗ Μξάξα, νἱΐξδ οὔ Τπθβοαβ. οἴ οοέ ἃ ῬθΥβοι αϑ ὑμαὺ ἀοῃοίοα 
Κίηρ' οὗ ΑὐΠθὴβ ἴῃ ἐπ6 Βϑγοῖος ΕΥ̓ ὅμ8 βϑοοῃᾷ ἀσο.; 7, 28.-- 
ἄρρβ. Τὴ Ζὐδίδβ τηθηὐοηθα ἃ, 70 ἐαζθ ἴῃ Ῥ ΤΕ ΕΥΘΗ66, ἔο 
αὐ 6, 87 νναᾶβ. ῬιΟΌΔΌΪΥ {Π6 ῬΎΕΓΕν ; 8, 8.-Ὁ8. Ῥαβ5.: αἷρ- 
ΤΟΙ ΉΪη σ᾽ ΒΟΥ ΘΓ οΙρΡῺ αὖ ὕΠπΠ6 ἀαέθ, έομαι -οὔμαι, ρΡ. ἥρημαι,1. ἜΝ: 
οὗ Ἴδ6 “ΑΒΔ δεὶβ; ; ὍΠ]6855, ἴῃ- ᾿ἠρέθην, 1. ξαῦ, αἱρεθήσομαι: 



ΝΟΓΑδΟΖΑΔΥ͂. 

Τὸ ὑδ ἐαζε οὐ οαρέμγεα ; 4, 
20.---Ὁ. ΤῸ ὃ6 οἠοβ6Ή ΟΥ̓ εἰδοί- 
εὐ; 8,1. 

αἴρω, ἴ. ἀρῶ, Ῥ. ἦρκα, 1. ΔοΥ. 
ἦρα, ν. ἃ. 10 γΤαῖΐδ; ἐο γαῖδ6, 
ΟἹ ἐϊέ, τ :---αἴρειν τὴν χεῖρα, 
ἐο Ταΐδο, ΟΥ̓ λοῖά, τ ἐΐς ἀαπά᾽ 
ἴῃ νούϊηρ,, θ6, 89. 

αἰσθάἄνομαι, ἴ, αἰσθήσομαι, 
Ῥ. ἤσθημαι, 2. δογ. ἠσθόμην, 
ν. ᾿τηΪά.: 1. ΑὉ5.: 70 ρεγοεῖυθ. 
τηθηία]ϊν ; ἐο μπαεγδέαηπα, ἔεαν,, 
ἰφαν.---. γῦἢ Αοο.: 70 οὐ- 
8670, ρ6) Εἶῦυο, ποίϊοο; “119: 
-ο-Οῦ 7, 8 ΒΌΡΡΙΥ τοῦτο ἃ 8 ἐπι 
Αοο. 

αἰσθόμενος, ἢχν, Ῥ. 2) πον. 
οὗ αἰσθᾶνομαι. 

αἴσχιστος, ἢ, ον; 566 αἰσχρός. 
αἰσχ - ρός, ρά, ρόν, κα]. 

[αἷσχ-ος, “ ΒΠΆΤΩ6 ἜΡΑΘΒΑΥ-" 
ἴηρ' αἶσχος "; Ὦ6Πη06) δλαηῖο-᾿ 
7μῖ, δαδ6, αὐἰδσγασοζιῖ, τη αηι- 
οἵδ. ΕΞ (Οομρ.: αἶσχρ- 
ότερος πα αἰσχ-των); ϑαρ.: 
αἰσχρ- “ὁὀτᾶτος αηά αἴσχ- ιστο5. 

αἰτέω -ῶ, ᾿. αἰτήσω, Ῥ. ἤτ-. 

᾿ άσομαι, 1. 
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ΔΟΥ, ἠτιασᾶμην, 
ν΄. ταϊᾶ, [αἰτί-α, ἴῃ ἔογοθ οἵ “ἃ 
ἴαυϊυ 1. 1 Δα. οὗἉ ροῖ- 
Βοη : 10 ἢηα γακζέ εοἱέδ, ἐο 
δίαηι6.----ὦ, ἢ Αοο. οὗ ροι- 
505) μα [Ιηΐ : 70 ἀοσοῖιδο ἃ 
ῬΘΙΞΟῚ ΟΓ ἀοἴπρ, οἷος. ; ὅ, 19. 

αἴτἴ-ος, α, ον, 86]. ἘΣ -α, 
ἧμρ οΆ 080 Ὁ Ῥογῥαϊηίπρ, ἴο 
αἰτία "᾽; 606) 1. Οἰιιδίηφ, 
᾿ουρασἱοηΐη, οΥγισὶπαΐϊηφ.--- 5 
Βαθκῖ.: αἴτζος, ου, τη. Ογίφίι- 
αἰον, απίλογ, οἵ βου θυ] ηρ'. --- 
2. 1ὼῃ ἃ Ὀεᾶὰ βρῃβ6;: «Βίαηιο- 
τὐογέλῳ, φιεϊέν. 

αἰχμ- -ἄλ-ωτος, ωτον, δ]. 
[αἰχμ-ή, “ἃ ΒΡΘαΙ 5 Ροϊηῦ ";; 
᾿6Π06, “(ἃ ΒρΘΔΣ "; ἅλ, τοοῦ οἵ 
ἁλίσκομαι, “ἴο "6 ἐακθῃ 
᾿(“Βρθαγ-[Ἀ Κρ ᾿᾿; μ6π.0) Ταζ- 
θη, ΟΥὁ σαρέμγεά, ΗΝ σαν; ἑαζοη 
ἥγοηι ἐλ ΘΗ ΘΉ11,.---- ἃ 5 Βαθεί.: 
αἰχμάλωτος, ου, τη. «4 ργϊδοη- 
ΕΥ̓͂ φ ἐὐαγ,, α οαρέϊυθ. 

ἀκούω, - ἀκούσω δᾶ ἀκού- 
σομαι, Ῥ. ἀκήκοα,1. ΔΟΙ. ἤκουσα," 
Υ. ἃ. Δηὰ ἢ.: 1. Αοὔ, : 8. 16} 

ἡδεδι, 1: 50. ὅτησα; γ ἃ:: 1. ᾿Αοα. οὗ (αἰπρ; οὐ ἀρῃ. οἵ Ρεγ- 
Αοῦ. : 8. ὙΥ1 Αος, οὗ πρδίεη γρ- ΟἹ Ὁπΐηρ: 70 λεαν;--οαἴ 
70 αδζ 7οΥ, ἀφηιαηά.----Ὦ. ὙΥ 10}. 7,12 {Π6 οατιβ6 οἷον... ἀρῶγμαᾳ 
Αςο. οἵ ρῬϑύβοῃ δῃᾷὰ Αοο. οὗ σϑργοβθηΐβ [ἢ6 Αοο. οἵ {Π|6 
ὑθϊηρ [8 967: 70 αδῇ ομδ 07" {μ]1ηρ".---Ὁ, ὙΥ10}} Αοο. οὔ ηρ: 
ΒοιΠΘ Β]ηρ’ ; 8, 4.-.--:9, Μιά.: 170 ἦφαν ο7.----ο. ὙΥ 10} ἄρῃ, οὗ 
αἰτέομαι τοῦμαι, ἢ. αἰτήσομαι, ῬΘΙΒΟΙ : 70 ἦθαγ οὐ ἤεεά;; ίο 
1. 801. ἠτησᾶμην : Υ 1) Αοο. ᾿αὐέ ομ, ΟΥ φίυθ εαγ, ἰο ΟὩ9.---- 
οὔ θΐηρ απᾶ παρά ο. ἀδη. οἵ ἃ. γΓΉΝ ΟὈ͵]θοῦϊνο οἰαβα ο7 
ῬΘΡΒΟΙ: 70 δῇ 701 Ξογηθα] ἴῃς Δ] ὅτι: 70 λθαν ἐλαέ.--- 6. 
ἴον ΟΠ Θ᾽ 5, δέδ., ΟὟ 86 οι. ΕῸ]14. Ὀγ Ῥαγῦ.  Θοποογα τν10}} 
ΒΟΤΩΘ ΟΠ; 1,11. Δος. οὗ Οδή]θοῦ δχρυθββθᾶ οὐ 

αἰτί-ἄομαι -ὥὦμαι, ἢ, αἰτὶ- ᾿απάονιπίοοα, ψΏΘη “ σογίαϊην 



6ο ΨΟΓΑ δΖΑΔΜΥ. 

ΟΥὐ Ῥγοβθηῦ ὑϊπη6᾽" 5 ἰο 6 
ΒΕΓΟΠΡῚΙΥ Ιηλγκοᾶ: --- ἤκουον 
δῃουμένην (ΞΒΌΡΡΙΥ αὐτήν ΞΞ τὴν 
χώραν), ἐλθῳῷ λεαγά ἐδπαΐ τέ 
(1. 6. ἐλ οοιηέγ) τῦαϑ δοίης 
γαυαρφεά, ὅ, 7.---ἨἋ( Νροαῦΐύ.: ἃ 
710 ἦεα».---Ὁ. Το ἤἦδαν ΌΥ 
ρον, ἐο τἰπαεγδέαπε,, οἵα. 
ΓΡΙΟΌ. ἰο "6 αἰν!αρᾷ "ἀ-κο-ύω ; 
ἔνρ, ἀ, ᾿πΒΘΡΆΡΆΌ]6 φΡυθῆχ, ἴὴ 
βγη ρ  ΠΘΗΪηρ' ἴογοα; τοοῦ ΚΟ, 
ἰοὰαπαὰ ἴῃ κο-έω, “ἴο ΠΘΆΙ, 
ΡΘΓοοῖνο ἢ 

ἄκρα, ας, ἢ. [δηγ. οὗ ἄκρος, 
“αὖ {π6 ροϊηύ ᾿᾿; Π6η66, “ ΒΙΡΉ- 
οϑῦ "1 1, ΘΕ ἃ τποπῃζΐαϊῃ, Π1]}, 
οἰο.: Α ρεαΐ, ἀϊγσλεδέ ροϊηξ, 
ἕο». ἘΡΆΩΡ οαδέϊο, οἱέααεί, 
7ογέγεββ Ὀὰ1Πὺ οἢ ἃ βύθθρ τΌοΚ. 

ἄ-κρᾶ-τος, τον, 8]. [ἀ, 
“ ηρρεὔϊνο ᾿ἦ; κρα, ἃ τοοῦ οὗ 
κεράννυμι, “ἴο τηϊχ 5] ΟΥ̓ 
Ἰαυϊᾶβ : Δοΐ ηιϊχεά, επηλτεί, 
ῬΡιι)8 :---οἶνος ἄκρᾶτος, τη 
«οἰέλοιέ αὴψ αὐἀηιϊαξεγδ - οὗ 
τυαέθ7', ῬΈ17)6 τὐΐῆ6. 

ἄ-κρἴ-τος, τον, ἃ]. [ἀ, 
“ποραὔϊνο ΄; κρῖ, ἃ τοοῦ οὗ 
κρίνω, ἴῃ ἔογοο οὗ “ἴο παρ, 
ἰνν "7 Ση)ιασοά, κοἱέβοιέ ἐγίαί, 
εἰπἰγ θα. 

ἀκρο-βολ-τζομαι, ἔ, ἀκρο- 
βολΐσομαι, 1. 80}. ἠκροβολ-" 
ἴσἄμην, γ. ἢ. [ἄκρον, (αποοηύν. ᾿ (“ΙΝοῦ ᾿γτηρ' μα ᾿; ΘΠ 66, ““πῃ- 
86.) ἄκρο-ο5, “4 ἨοΙβ}}ῦ ᾿᾿; ΨΈΒΘΡΨΘ οἀ"; Β6:00) ΜΟΙΆΙΥ : 
βολ-έω (Ξ-:- βάλλω), “ἴο μαι} 776. 
Οὐ" ὕμτον ,] (“Το Βυ1], ο7' ἅλις, ταν. ποιισῆ ;---αὖ ΄, 
ἔγονν, ἔσομαι ἃ μοῖρ αὐ; ΠΘη66) 12. [0]]8. Ὀγ θη. τούτων, δ 
Τὸ λιγὶ ζγοηι αὐαῦ, ἐο σλέ,) ὕνο ουβ ὑορϑῦμου ἔοι] 
«υἱέϊ, ηιϊδοίΐοδ, ἰο δ ιν ηιδῆ,. ει πραροῦ ΟἸήθοῦ οὗ ἔχητε. 

ἄκρον, ουὅ ; ξ66 ἄκρος. 
ἄκ-ρος, ρα, ρον, 44]. [ἀκ-ῆ, 

“ἢ ᾿ροϊηὶ] (“ΒΟΙΒΙΘΟῚ 
Π6Π06) 1. ΗΠ σλεεέ.---Αϑ Θαθεέ.: 
ἄκρον, ου, ἢ. (“ΤῊ Βιρῃοεῦ 
{π1πρ ἢ ; Β6η06) ΑΙ »εαΐ, ἕο», 
»οἱηΐ, ῥπηρνὶΣ οὗ ἃ τῃηοὰπῃζαϊῃ, 
δέο. ; α πεϊῖφἠέ.--- Ὁ. ὅαΡ.: 716 
τὉ67} ἐισΠεδέ. --- ΑΒ Βαθβύ. : 
ἀκρότᾶτον, ου, ῃ. ὙΥΠ ἢ Ατί.: 
76 υεῦῷ ἀϊσησδέ ροϊΐϊπξ; 4, 
156. .».9 ϑυρ. : ἀκρ-όὀτἄτος. 

ἀκρότἄτον, ου ; 566 ἄκρος. 
ἀλέξασθαι, 1. Δογ. 1ἴηξ, τηϊὰ. 

οὗ ἀλέξω. 
ἀ-λέξ-ω, ἢ. ἀλεξήσω, ν. τ : 

1, Αοὔ.: 710 τῳαγὰ 
Μιά.: ἀ-λέξοεομαι, . ἐπρ 
ἤσομαι, 1. 8ΔοΥ. ἠλεξᾶμην, Τὸ 
ιυσαγὰ ΟΠ απ ὁπϑιηῳ Κγοηλ ΟἾΕ᾽ 5 
δε 7, ἐο ἀοεπα οπε᾿ 5 δεῖ, οἷς. ; 
ὅ, 21 [εἀκῖπ ἰο ϑδῃβ. τοοῦ 
ΒΑΚΒΉΗ, ““ἴ0 ῬΓΘΒΘΓΥΘ᾽᾿; 8150, 
“9 ρΡῥτούΐθοῦ ἔοι ἢ; ἀἁ 15 ἃ 
ῬΓΘΗ͂ΧΊ. 

ἀληθ-εύω, ἔ, ἀληθεύσω, 
1. 80". ἠλήθευσα, ν. ἢ. [ἀληθ- 
ής, “ ἰγὰ67 (“Τὸ θὲ ἀληθής; 
Π6η66) 70 58ρεαΐ ἐγεῖψ, ἐο 
δρεαΐξ ἐΐλδ ἐγωέδ, .---ὀἰῦ Θ, 18 
[011α. ὈΥ Α6ο. οὔ “ Βοβροοῦ.᾽ 
᾿ ἀ- ληθ- ἧς, ἔς, 441]. [ἀ, “Ππορϑ- 
{ὑϊπγ6; λήθ-ω, ““ἴο 116 μἰ4 ...................-. ..νπΠπππ1..-----.-.......ὄὕ...΄ὕ΄ὕὕ΄΄΄ὃῤ΄ὕὉ΄..΄΄΄΄ὃϑΒΒ-Ψὕ»ὦ΄ὃΝΒα͵.͵Θ-α-Ἑ.:.  “““΄“ἷἝὅὃἝἕἵἷἵἷ΄΄  ΄Ὑ΄ῆ΄ρ΄“Πὅἧ ϊἵἕἧ !Ὃ!Ὃἕ!ὯὮἉὩοῆο-“΄““΄.Π6ὖῸὖῸ-ςῸὖὃϑ΄“Πρ“΄“ΠΠΠΠΠ΄Π΄ΠΠΠΠπΠ΄ΠΠ΄π5Π5....΄....΄.......... 



08, Θ᾽, δὲν Α͂ ΑΥν δ τὰ 1 

ΟΥ̓ ἴὰ 1μαὐΐῃ βαΐὶδ αἰΐοι7ιι5 γοὶ 
λαῦεγε ; 6.8. θῶ (30. απηιϊοϊέϊα) 

πο δαΐδ παδοέ Πγηιϊέαξίδ, 
στα Ὁ, 19. 

ἁλίσκομαι, ζ. ἁλώσομαι, Ῥ. 
ἥλωκα ἃ! ἑάλωκα, Ῥ]υρΡ. 
ἡλώκειν (2, 16), 2. ΔΟΙ, ἑάλων 
(α ἀουδέϊα1), ν. φρββ85. ἰσγδρν Το 
ἀηα ἀρίοοῦ. 70 δ ἑαζεη ΟΥ 
οαρένιγεὦ :---ιῦ 8, 10 {π6 ἴτῃ- 
Ρου, ἡλίσκετο Ῥοϊηΐβ ἴο ἃ ο85- 
Του ΔΎ ἃοῦ, μἰδοώ ἐο ὃ ἐαζεή. 
Τὸ Βα5. εἶβὸ ἃ πϑαῦ. ΠΟ]. Ὀ]Ὸ1. 
5 105 Βα θ)]οοῦ [ὃ 82, α]. 

1. ἀλλ-ά (ὑϑίοτθ ἃ νον] 
ἀλλ᾽), σοοη]. [οΥἹΡΊΠΔΠ]Υ πραῦ. 
Ρὶαν. οὗ ἄλλ-ος, ““Δπούμου, "ἢ 
ἢ {16 δοοοηῦ ΟΠ δηροα] 
(“Τὴ δηοΐθον ψνᾶν,} ““οὐ}}61- 
Υν 156 ἢ; 606) 1. Βεέ :--- ἀλλὰ 
γάρ, διιέ γεαϊϊῳ, διέ οογἑαϊηἶψ. 
ΤῊΙ5 ΡΠ 56, ΠΟΥ ΘΥΟΥ, 15. 61}10- 
108], γάρ ἴῃ ΤΘΑΙΣΌΥ ἈΒΕΙΡΏΪΩΡ᾽ 
ἢ ὙΌΔΒΟΩ [ὉΓ ᾧπθ ΟὈ]Θοῦοἢ ΟὉ 
ορροβιύοηῃ φροϊηΐθρα ουὖὖὐ ὈῪ 
ἀλλά :--ἀλλὰ μήν, δειέ ἐγπῖψ, 
ψεοέ ἐγείῳ, διιέ τη ἐγμέ ; ἃ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚ πι564 ἴο Δ]16ρ6 ΞΟΠ16- 
ὑπο ποὺ αἰϊδβριῦοα : --- ἀλλ᾽ 
ὅμως, διέ ψοί, διιέ δἐϊ{|, δει 
πϑυεγίεοί6855.---ὦ, ΤῈ ααϊοὶς 
ἐγ β: 105 ἔΡοτὰ ΟἿ6 δι Ὀ)]θοῦ 
ἴο δηῃούμου : Δαν διέ, τὐεῖϊ 
ὀιιέ, τὐοῖζ; --- οἵ, ΘΒΡΘΟΙΆ]]ν 8, 
4, οι ἀλλά 5. 5 πδροᾶ 
{Πγ 66. ὑϊπηθ5, αηἃ νυ ῃμογα 1 ὑΠ6 
ΒΘοομα ἅμα {Πἰγὰ ᾿ηβίβ 65 
ἀλλά γὴδὺ Ὀ6 Το μαθγροα Ὀγ Ο7.. 

2. ἄλλα, ποι. ΠΟμ,. δ ἃ 60, 
Ῥίαν, οἵ ἄλλος. 

6Ι 

ἄλλῃ, «τἂν, [ἄγνου ϊα] ἤδη. 
ἀαΐ, οἵ ἄλλος, ““ Δηούμον ᾽᾽] 1, 
1 αποΐλεον ρίαοο, εἰδϑιυ 67 :---- 
ἄλλῃ, ἤ, εἰδειυλογε, ἐμαη, Θ, 7. 
-2. Ἀορϑραίβᾶ: ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ, 
1.) 0:6 ρίαορα απώ τη αποΐδ67' 
ρίαοο, ἔἄεγε απῷ ἐλεγο, 2, 29. 

ἀλλήλοις, αἱς, οἱς; ἀλλ- 
ήλους, ας, α; 566 ἀλλήλων. 

ἀλλ-ήλ-ων (θαῦ. οἷς, αἱ5, 
οισιν πΠΆΡρα, τρῦξω» 98.) δἢν- τῆι. 
Ρ'αν, ψιῦμοαῦ Νόοιη. [ἄλλ-ος, 
“ γραυρ]οαύοα᾽ μα σμδηρρα ] 
Οὐ. εἰς., οπθ απο. 

ἄλλ-ος, ἡ, ο, ῥτοῃ. 86].: 1. 
Ιηρ,: 8. 4πηποέλο), οὐλε7".--- ΑΨ 
παθβῦ. : (4) ἄλλος, ου, ἢ. 47- 
οἰλεῦ ρεγδοη, αποέδε)".---(Ὀ) 
ἄλλο, ουὅ, ῃ. «“ποέλε)" ἐλίηφ.--- 
Ὁ. Ποροαίθα, ν᾽ μοί μον ἃ5. δά]. 
ΟἹ Βα ρβῦ., ἀπ τ μού μον ἴῃ {Π6 
β871η6 ΟΥ̓ ἃ ΑἸ Ροηῦ οα56: ΟἼ6 

. αποέλεγ:-- ἄλλος ἄλλον 
εἷλκε, οὁη6 δοφαι ἐο ρει τ 
σηῃοΐδογ, 2, 15.---2, ῬΙυτγ. : ἃ. 
Οἐδεγ.----Α58 Θα 50. : (4) ἄλλοι, 
ων, γηὴ. Οἰἐλεῦ" ρεγδοῖϑ5, οἶλογϑ. 
-- Αγί.: 726 οὐλεγς, ἐΐδ 

,γεδέ; Ἴ, 16.---(Ὁ) ἄλλα, ων, ἢ. 
Οἐλον" ἐλίησε ;--αῦ Π, 18 ἄλλα, 
ὧν εἶχον ΞΞ ἄλλα ἐκείνων, ἃ 
εἶχον, οἶμον ἰλίηφο 977 ἰΐοδ 
᾿(ἐλήη 5) τὐλῖολ ἐλευ ροδδε55θά; 
Β6 6 ὅς, τσ. 1. 5. (8). ἢι 
Ατῦ, : 7116 οὐδεν" ἐλίηφε, ἐΐθ 
γ68{.- ΑἀνΘΡΌ1281 Ασοσαξείϊνο: 
τὰ ἄλλα (οοῃίγαοίοα τἄλλα), 
ον ἐλ γε5έ, ἐη οΐεν γεδρεοίς; 
--αὖ ὅ, 25 νι τέ ἱπεξογἐρα, 
τά τε ἄλλα.---Ὁ, Πδροαίοά, 
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ΠΘΟΠΘ᾽ ἃ5 δα]. οὐ" βαϑῦ., ἀπ 
ὙὙοῦμο" ἴῃ 6 9816 Οὐ ἃ. 
αἰ υθηῦ οαϑο: ϑοηῖιθ. 
---ὠᾧἄλλα ἄλλοις, 50η16 ἐξίησο έο 
ΟἿΘ Ῥε)) ΒΟΉ, 80η716 ἐο αποΐἢ)", 

7.--ο., Τθ γοβέ ὁ. ὑμπαῦ. 
ἀοποίοά Ὀγ ὑμ6 βυῦβῦ. ἴο νυ μ 10} 
ἴῦ 15 ἴῃ αδὐὐγϊθαίίου; 2, 81 
[δίῃ ἴο ὅ4η8. σηψ-α," ΩΝ 

. οὐ}: ᾿ϑοϊποά, ΟΥ οαρέιμ"ο ; 

ΝΟΓΑΒΟΖΑΔΛΥ͂. 

ἅλω] 7Ἴαέἐ παν, ΟΥ̓ δαΊ, ὅ6 
᾿ἑαζθη; δαδϑῃ ἐο ὧθ ἐαΐζο,, 

Ιἱαδῖδ 
ἔο δ6 ἔωσι, οία. 

ἅμα, «(ν.: 1, Α4ὲ ἐΐθ δαη16 
ἔϊηι6.----ῶ, Τὰ ῥῬῖοβθ: ἅμα τε 
0114. Ὀν καί ΘΟΙΡΙἰΩρ; ὄνγο 
γοῦὺϑ (δοίξ αὐ ἐδ δαηιδ ἐϊη16 

. αη4) Υ Δ Ὺ οἴοῃ Ὀ6 {γ8η5- 
ἄλλ-ως, δᾶν. [ἄλλ-ος, “4ῃ- Ἰυξο “45 δοοῆ αϑ: -π-- ἅμα τε τῷ 

οὔθ. δὲ (“ Αἴδον 6 Ἰη8 πη 6. 
οὗ {πη6 ἄλλος ᾿᾽; ὨΘΠ06) 75 αἩ- 
οὐ 7" ἩϊαΉ 161" ΟΥ̓ Ἰσαν ; οἶλο7- 
εὐῖ86 :-ττ-ἄλλως τε καί, (δοέλ 
οὐλογιυῖϊδο αμὰὦ 580; 
εϑρθοϊαϊζῳ, αδοῦθ αἷὶ, 6, 9. 

ἁλόντος, πθαῦ. ΡΏ. 51η6’. οὗ 
ἁλούς, ρατῦ. 2. Δογ, οὗ ἁ δἈυνσηνε 

ἄλσος, εος ους, ἢ. 4 γγοῦυε, 
ΘΘΡΘΟΙΔΙΪΥ ομθ ἀραϊοαίοα ἰο ἃ 
ἀοιῦν [ργοῦ. κῃ ἴο ὅ3'8}8. 
Όοῦ ΥΒΙΘΗ, “Ἃἴ0 φο,ΌΟΥ,, [1η- 
ΟΥ̓Θ456;-πὶη σδαϑαῦϊννο [ὈΓ6Θ, 
“[ο οα.86 ἴο στον, ο Ῥ᾽αηῦ "ἢ; 
«ηΠ [Ππ8, “ἃ ρἰαπίθα Ρ]αοθ ». 
ἽἍΑλυς, ὕος, τω. 716 Παϊΐψε; 

{Ππ6 ῬΥϊμοῖραὶ τὶν οὗ Αϑία 
ΜΊΔΟΥ, τἰβίησ Ο ὕπ6 σοΟη ἤΠ68 
οἵ Ῥοπύυβ δῃᾶ Αὐιηθηΐα, δμᾶ 
ἤονίηρ ἴηΐο ὅπ Εἰπχὶπθ θα 
ἴο {μ6 Ν,, Ὗ. οὗ Ναυβύδυηηυβ. 
105 τηοάθτῃ Ὡδηθ 1858 Αὐσὲὶΐ 
Τρηιαΐ, ἴ.6. [6 “Βρᾷ Εἰνον᾽;; 
5;9 9. 

ἄλφίτον, οὐ (ΡΙυγ. δχοορῦ 
ἴῃ ΟἿΘ6 ΡὮ}856), ἢ. .Βαγίεν-ηθαΐ 
ΟΥ φγοαΐξ. 

ἁλώ-σἵμος, σἵμον, δ86]. 
[ἁλίσκομαι, “ἴο Ὅ6 ἰαῖκοῃ ΟΥ' 
οαρίυγοα,᾽" {ῃτουρ ἃ γχοοῦ 

᾿Ενυαλίῳ ἠλέλιξαν καὶ ἔθεον 
δρόμῳ οἱ ὁπλῖται, α5 δ00Ὴ α5 ἐΐι6 
λορίϊέο5 λαὰ γαϊϑοα ἐΐ6 τυαν- 
ΟΥΨ ἐο Ἐπηψαϊίιδ, ἐΐοῳ δοσαῆ 

Ϊ. 6.) ἔο γι αὐ γε} Θροθά, 2, 14. 
ἁμαρτἄνω, {, ἁμαρτήσομαι, 

Ιαΐοσ. ἁμαρτήσω, 1. 801. ἡμάρτ- 
σα, 2. δοΥ. ἥμαρτον, ν. ἢ. ΤῸ 
677, α(ο τὐὐΟΉ Ὁ ΟΥ̓ αὐλιῖ88.---- 
Ῥαβ8.: Ππηρου8.: οὗ ὑπίηρ58 : 
ἁμαρτάνεται, Ῥ- ἡμάρτηται, 
Ρἰαρογέ. ἡμάρτητο ὕπ-αῖ5ο ροσξ, 
Ῥατύ. ἡμαρτημένα, αηᾷ 1. Δογ. 
Ῥαγῦ. ἁμαρτηθέντα, 04 88 
ϑα ϑίῦ, ; 566 ἁμαρτηθέντα. 

ἁμαρτηθέντα, ων, π. ΡῥΪαν. 
γι Αὐτῷ. : (“ ΤΠ6 ἐοροτο 
ἄοῃθ ΨΥΟΠΡῚΥ 07) ΔΙῺ155 ̓ἢ; ἢ, 6.) 
ΟΊ, ηηδέαζεος ; 8, οὐ; 8566 
ἁμαρτἄνω αὖ οῃά. 
Α μβρακι-ώτης, ὦτον, τη. 

ΡΆΡΒΜΩΣ «α, “ΑἸ γδοἷα᾽᾽; ἃ 
ἴον οὗ ΕΡΤΓαΒ οὰ [6 ΑἸ τ 8ο- 
ἴοῦ αὐ] (μον 086 αυἹῇ οὗ 
Ατία οὐ 1μαγία)} 4 ηραη οὶ 
“πιδγαοία, α' «ἀπιδγαοϊοέ. ---- 
Α5 Αάϊ].: ΟΥΓ «ἀπιδγαοῖα; 
«Απιδγαοϊοί. 

ἀμείνων, ον, 84]. : ἴγΥΘρ΄ 
ΘΟΏΡ. οὗἨ ἀγᾶθόΞς :  οἰέον ;π- 



ΓΟΞΑΌΣΖΑΝΚΥ. 

οὐ 6, 28 ἄμεινον 15. Ῥιρδαϊοαϊοα 
οὗ {π6 οἴαιβα ἄρχεσθαι. .. 
πράγμᾶτος. 

ἀμελ-έω -ὥ, ἢ, ἀμελήσω, Ῥ. 
ἠμέληκα, 1. Δοὺ, ἠμέλησα, ν. ᾿. 
[ἀμελ-ἤς, ““ο6α]655᾽)) 10 
ἄρῃ. : ΤΌ δο λοραΐζο55, οὐ οαγ6- 
655, ΟΓ; ἐο πορίθοί. 

ἀμελ-ῶς, «ἂν. [14.} (“ Αἴον 
ὑῃ6 τηδηηοῦ οὗ {π6 ἀμελής ᾿"; 
ἢ)6 66) Πηοραϊοδεοῖψ, οαγοϊεοοῖν; 
πεσίϊσοηέϊψ. 

ἀμύνασθαι, ἰηξ, 1. ΔοΥ. τη1α. 
οὗ ἀμῦνω. 

ἀμῦνω, ἔ, ἀμῦὕνῶ, 1. 801, 
ἤμυνα: 1. Αοὔ.: 70 τυαγὰ οὔ", 
γη6ρεῖ.---ῷ, Μιά, : ἀμῦνομαι, ἢ 
ἀμυνοῦμαι, 1. ἃον. ἠμῦνᾶμην, 
(“Τὸ ναγὰ οἱ, ο7) Υ6 06], το. 
ΟΠ Θ᾽ 5 561; Πθη06) 7Ό ἀεζεηά 
ΟἼ6᾽5 561}, οἴο, 

ἀμφί, ρ'6ρ. ρον. βϑῃ., ἀδὺ,, 
ΠῚ ποῦ. : 1. τὺ ἴοη. : ἃ. 
“«ἀγομηα, γοιμά αδοιιί.---Ὁ. 
ΤΟΥ, Κον' ἐδθ βαζο οἡ.---ο. Οοη- 
οεγ ἴηι, γοδρθοίϊη.----ῷ. ΜΝ ΊΓὴ 
Παΐ.: ἃ. «4γοιηά.----. Οἡ οί 
δ᾽ο5 ογ.---, ὙΠ}. Ασα. : 8. 
«4γοιια.----Ὁ. ΟΥ̓ δμη6 : Δϑαν", 
647" {001..---Οἑ «Αδοικέ, οοη- 
Θογηΐη, τοϊέδ γ65ρεοέ {0.---ἃ. 
ὙΠῸ πὰ ΠΊ6ΥᾺ]5 : Ἅδομέ [ἈΚΊη 
ἴο ὅδηβ. αδλὲ, ““ἀὐοαυῦ᾽]. 

ἀμ-φορ-εύς, έως, τη. [5μοτὺ- 
οῃ θα ἔοσγιι οὗ ἀμφὶ-φορ-εύς; ἢν". 
ἀμφί, ““οἢ ὈΟΙ] 51.465 ᾽᾿; φορ- 
ΕΒ ἴδ᾽ Ἐν 5), (“ΤΗΔὶ 
ΠΟ 5. ΟΡ οὰ Ὀοΐῃ 
5165"; Π6η66) 4 ἑαγφο 7α7, 
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ἀμφ-ότερος, οτέρα, ότερον, 
Δα]. [ἄμφ-, ““Ῥού ᾽] (“ Βε- 
Ἰοηρίηρ ἴο ἄμφω ᾽"᾽; Πι6ης6) 
«Βοίλ;---αὐ 8, 8 ΒΌΡΡΙΥ ποταμοῖς 
ἢ ἀμφοτέροις.---Α5. ϑαθεύ.: 
8. ἀμφότεροι, ὧν, τῇ. ΡὈΪαν. 
οί ρεγδοηϑ, δοίζ; ὅ, 22.--- 
Ὁ. ἀμφότερα, ων, πῃ. Ρ]υν. 
Βοίέϊ ἐλίηρϑ. 

1. ἄν, οοηΐ. 75; 7οἰποᾶ ἴο 
50]. τηοοα ; 5686 2, ἄν, πο. 1, 
ο, Δα το. 2. 

2. ἄν, οοπαϊςομα] ΡΥ ]ο]6, 
τ οὐ ἔν ἱηρ 6. φόνον οὗ {16 
ΜΟΥ ἴο ΨΏΙΟΙ 1 ὈΘΙΟΏρΒ: 1. 
1 ον Ὁ5 (οὗ 811 γηοοᾶϑβ 6χ- 
οορῦ ὑμ6 Πηρογαίϊνο) : 8. 10} 
Πηρεγῇ, 1[πᾶ.: Ἡγοιιά, δποιά. 
--Ὁ. ἢ 1. δον. [1πᾶϊς.: 
ἩΓοιϊα ἄανο, ποι ζαυθ.---Ο. 
1} 5 ].» ὑπ ἔΌγοΘ οὗ ἄν 15 
{Πγο ἢ ΟἹ 5086 ῬΙΘΟΘαΪηρ' 
σΟΒ ΠΟ 0, ΟἿ᾽ 5016 το]αῦϊνο 
τνοτα ; 566 εΐονν, 0. 2.---Ζἀ. 
1 Ορῦ. ᾿ἰπϊῦ5 ὑΠ6 μα θῆῃϊο 
ῬΟΒΘΙ ΠΥ οὗ ῃ6 μὴοοὰ ὈΥ 
τηδκίηρ ᾿ὖ ἀορομα οὐ οου αϊῃ 
οοη αἰ ἐοπ5 : (4) Οοπαϊθοη Ὀ6- 
ἴῃηρ οΟ") ποῦ δοίηρ {ὉΠ]Π|]6ὰ : 
Ἡγοιιά.---(Ὁ) Οὐομπαϊύοη. ποῦ 
Γ] ΗΠ: Ἡγοινα οὐ εὐοιϊά 
λαυο.----(ο) Οοπα!ίοη {]Π]]6( : 
ΤΡ 1, 1 ἐμίμζ.--- 6. ὙΥῸᾺ ΤΔΈ. : 
(4) Οὗ Ριοβ. : Τμπαῦ ομθ, δέο,, 
εοἱϊί, οΥ ἐδ αϑοιέ ἰο ἀο, εἰο.---- 
(0) Οὗ Ῥεγξ, : Τμαῦ ομθ, δέο., 
ιὐας αὖοιέ ἐο ἅο, οἰο.---(ς) 
ΟΥ Αογ. : Τῃαῦ οὔ ευὐϊί, δλαϊὶ, 
εὐοτἰα οΥ 5λοιία ἅο, εἶο.---Ἶ. 

οὐ φίξοἤιο)", εοϊέζ, ἔιυο λαηαϊθ5. , ὙΥΊΌ Ῥανῦ, που, ἱπιρατὲβ ἐο 1 ἃ 
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Ταύαγθ βθηβα ξξΞ μέλλων νἱῦ 
Τηῇ,.:--ἁλόντος ἂν τοῦ χωρίου 
(ἄθη. Α4.05.), ἐλ. δέγοησημοϊα 
τσαδ αδοιέ ἐο δ ἐαζοη, 2, 8. 
--- σ᾽. Βομηούμμηοβ ξουσηα σι 0}- 
οαῦ ἃ νοῦ ψΠΘῺὴ ΟἿΘ6 68} 
ΤΟΔ αν θ6 βαρ θα ἔγοια {Π6 
σοηὐοχῦ οὐ' ὈΥ͂ 06 γηϊηά : 68. ο΄. 
ὡς ἂν (50. ἀποχωροῖεν), α5 ἐΐϑν 
τοοτἰα (τυϊέμαγαιυ---ΟΥ ἴῃ Ιὐηρ-- 
115} Ἰάϊογη, (0); 
ὈδΙηρ' ΠΟΡΘ ΒΌΡΡΙΘα ἤρου ὑῃ6 
[011υ. ἀποχωροῦσι; 7, 22.---2. 
Ὑγ10} ΠρΙαὔνα ῬιΌποῦη5, δᾶ- 
γΟΥ 5, ΘΟ] ΠΟὐΙΟη5, δἕο.: ὃς 
ἄν, ὅστις ἄν, τυλοευο), τὖὐλο- 
δοεῦε7 ; --- ὅ,τι ἄν, τολαΐξουθ)' 
ἐλίηρ, «υἠπαΐουεν ;---ὅπου ἄν, 
τυΠογδυθ7" ;---ὅποι ἄν, ιυλλέἦ.6}"- 
δ06067" ;---πόθεν ἄν, ζ"οηι τυλαΐέ 
χιιαγέθ)" ἐπ ἐδ «υογίά;--ἔστε 
ἄν, εἰ τυλαΐέουε)" ἐΐηιθ τέ δε 
ἐμαί, εἰπέϊῤ ἐλαΐ;--- τως ἄν, 
εἰγιἐϊτυλαέευεν ἐΐηϊο 1 ὃ6 (Ὁ [), 
4150, τὐποηθθθ7" ; --- ἡνΐκα ἄν, 
τυλοηθυεγ" ;--ως ἄν, αϑ [0 αϑ8 
δυ61"; --ς ἄν, τη 
τὐαψ, Ποιυδυελ" :---Ὅϑσος ἄν (οἵ 
{1106}, λοισευοῦ ἰοη, 1, 12 ;--- 
ὕσοι ἄν, ἄοιυ ἠιαπῳ δ06067,, ὧδ 
ῃιαη δοθῦυεγ" α5.----. Ἂν ΒΟ16- 
ὉἹΏ165. ΟΟΟΌΓΒ ὑνγ]ο6 ἴῃ ἃ βθηῦ- 
ΟἿΟΘ, ἴῸγ νυ ἢ ὕπο} 6 ΔΥῸ ὕνγο 
ΤΟΆΒΟΏ5. 8. [10 15 βορᾶ ὁΠ66 αὖ 
{πὸ θορΊ ΠΠ]ηρ᾽ ἴο 5Πονν ὕΠ6 6Θ0ῃ- 
ΠΟ ηὉ] παύατθ οὔ ὑΠ6 ψῈΟΙ]8 
βοηΐθῃοθ, πᾷ ἀρ ἢ ὑπαῦ 
Ρανὺ οὗ {π6 βϑηΐθῃοθ ΨἘ16]} τ 
ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ τηοα1168.---Ὁ. [Ὁ 15 
αὐξαομοα ἴο {π8 νου οἡ τ ἈΪοὶ 

{ῃΠ6 νοῦ 

«υλαΐξουο). 

ΝΟΟΑ δ ΌΖΣΑΔΜΥ. 

μηοϑῦ ΘΙ 8515 15. ἰὼ 6 1α14, 
πα ἀραΐη ἴο 6 γϑυ ἡ ΒΟ} 
τὸ τηοαϊῇῆορϑ, . 

ἀνά, ῬΓ6Ρ. ρον. δοοὺ, (“ὕ, 
ἋΡ Δ]οηρ᾽; μοηορθ) 1. Οξΐ 
ῬὈΪδοο: Ζ1΄γοισῆ, ἐλτοιρ ποαμέ, 
17.---ὦ, ὙΥ 101} παγη γα 15 'ῃ α15- 
υϊθαΐινθ ἔοσοθ: ὥρ ἐο ἐλθ 
ημηιὦδ)" ΟΥ̓, ἴη) δοαϊῖεβ ΟΥ 6011- 

,»αηῖε5 ο7.---. », τ ἐο :---ἶνι 
Βραναξῖνο ἔοτοθ, ἀνὰ κράτος 
(μι ἐο οπδ᾽ 8 ηιϊσλέ ον δἰγϑησέδ,; 
Ϊ.. 6.) υἱφογοιϑδίψ, το δ, αἰΐ οἸ δ᾽ 5 

᾿ ηπηϊσλέ, 2, 80. 
ἀνα-βαίνω, ἢ. ἀνᾶ-βήσομαι,ν. 

᾿ἀνᾶ-βέβηκα, φῬ]αρ. ἀν-εβεβή- 
κειν, Ὡ. 80}. ἀν-έβην, . Ὡ. 

᾿[ἄνά, ““πρ, ἀρνναγᾶβ ᾽᾿; βαίνω, 
“10 ρο᾽᾽]1. 70 σο τ, ηιοιηΐ. 
-τῷ. Τὸ τιοιηξ ἃ ΒΠΪΡ ; ἢ. 6. 
ἔο οηιϑανΐ, σὸ οἡ δοαγα. 

ἀνάᾶ-βάλλω, {, ἀνᾶ-βᾶλῷ, 
Ρ. ἀνἄ-βέβληκα, ν. ἃ. [ἄνά, 
““ππρ᾿; βάλλω, “ἴο γον )] 
ΟΥ̓ φαυῦίῃ, δἢ ϑαῦ - νους, δέο.: 
710 ἐδΐγοιυ, οΥ οαϑέ, τ}. --- Ῥα58. : 
ἀνά -βάλλομαι, Ρ». ἀνᾶ- βέβλη- 
μαι, 1. ΔοΥ. ἀν-εβλήθην, 1. ξαῦ. 
ἀνᾶἄ- βχληθήσομαι :---ἴοῦ τάφρος 
ἀναβεβλημένη, 2, ὅ, 8506 τάφ- 
ρο5. 

ἀνᾶβάς, ἄσα, ἄν, Τὴ. 2. 80. 
οἵ ἀναβαίνω. 

᾿Ανάβἄ-σις, σεως, ἔ, [ἀναβα- 
ίνω, ““ἴο ρῸ τρ}] 1. 4 φοϊηφ 
{4}, 6. σ΄. ΤῸ] ὑΠ6 σοαβῦ ἴο ὅΠ6 
ἸΠ ΘΤΙΟΣ οὗ ἃ σοί : 1, 1.-- 
9, Τὴῆο Απαθϑαδὶδ; τ {1016 
οὗ ΧοηΟΡΠμΟη 5 νὰ κΚ Μ ΒΙΟἢ 
ὑγραύβ οἵ {1Ππ|ὸ οχρϑαϊοῃ οὗ 



ΡΟ ΕΑΆΚΥ. 

Ογγὰβ (Β.0. 401), ἔγοιῃ [15 
Βα ΡΥ ἴῃ Πυγάϊα, ἀραϊηδῦ ὮΪ8 
Ῥγούμον, Κίηρ Αὐΐαχουχοθ, αὖ 

ΒΑΡΎ ]οη. [Τὺ τϑοου 5. α]50 ὕΠ60 
Ῥιοσοοᾶϊηρθ οἵ 8185 ὝΟτθοῖ 
ΔΌΧΊΠΔΡΊΟΒ αὐτου 15. ἀραῦῃ {1} 
ὑΠΘν γ 16 Θιη οαϊεἀ υν10}} ὁ πον 
τροὶς ὑσοορ5 αηον ΓΙ ΌΓΟΙΙ, 
ὙΠῸ ΟΑΥΤΙΘα Οἡ ἃ νᾶ] ἀραϊηβῦ 
ΤΊΒΒΆΡ ΘΓ 65 ἃ ηα ΠΥ ΔΆ ΖΙΙΒ. 

ἀνἄβεβλημένος, η, ον, Ῥ. 
Ῥογῖ, ρα585. οἵ ἀνάβάλλω. 

ἀνάᾶ-βοάω -ὥ, ἔ. ἀνᾶ-βοή- 
σομαι, 1. 8ογ. ἀν-εβόησα, Υ. ΤΥ. 
[ἀνά, ἴῃ ““Διιρτηρηὐα ν᾽ ἔΌΓΟΘ; 
βοάω, ““ἴο ΟΥΥ ουὐὖ ᾽᾽] 7ὈῸ οὖ 
οιέ αἰοια, ἐο δλοιέ οτέ, οὔο. 

ἀν ἅβολ -ή, ἧς, Γ. [ἴοΥ ἀναβαλ- 
ἡ; ἔν. ἀναβάλλω, “ἴο γον ἀρ,᾽ἢ 
ὑμνουρ ἢ νοῦ] τοοῦ ἄναβαλ 
(ΞΞ ἀνά ; βαλ, τοοῦ οὗ βάλλω)] 
((Α ὑμγονηρ Ρ ᾿᾿; ΠΘΏΟΘ, 
μαῦ ψΏΙΟΝ 15. ὑμσόν ἃ ἢ"; 
Ὦ6η66) “4 πιοιιηα, οὐ φαγέλ- 
τὐογῖ;, ἰουπιθα Ὀγ θαυ ἢ ὑΠγΟν 
ἘΠ 5. Ὁ. 
, ἀνἄγαγεῖϊν, 2. 801. τὴν Ὁ 
ἀνἄγω. 

ἀνα-γινώσκω, ἔ, ἀνᾶ-γνώ- 
σομαι, Ὁ. ἀν-ἔγνωκα, 2. 80Γ. 
ἀν-έγνων, ν. ἃ. [ἀνά, “ἀραὶ; 
γινώσκω, “ἴο Κποιν ᾽7] 70 
ἄποιυ αφαΐη, ἐο γϑοσοφηῖζ :--- 
αὖ 8, 6 ἀναγινώσκει 15. [Π6 
Ηϊἰβίουϊο ργοβοηῦ [ὃ 141, 11]. 

ἀναγκ-αζω, ἔ. ἀνάγκἄσω, Ῥ. 
ἠνάγκἄκα, 1. ἃοΥ. ἠνάγκᾶἄσα, 
ν. ἃ. [ἀνάγκ-η, ““ἴογοσρ᾽ 70 
͵7ογοο, οοηιροῖ, σοηϑδέγαϊη ;--το 
αὖ 8, 6 αἴἴον ἠνάγκαζες ΒΌΡΡΙΥ 

᾿4"αὖ. δοοῖ 1. 
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μὲ ἀπᾶἄγειν αὐτόν (ΞΞ τὸν κάμ- 
γοντα).--- θα 85.: ἀναγκ-αζομαι, 
Ρ. ἠνάγκασμαι, 1. 801. ἠναγκάσ- 
θην, 1. Ταῦ. ἀναγκασθήσομαι. 

ἀνάγκη, ης, ἢ. : 1. ΔΌγ0ο, 
οοημδέγαϊηΐέ.----ὦ, Νεορα, Ἠδοο585- 
ἐέῳ :---Ανάγκη 1 ἐστί, εἰο. 
(οἰ Πο οχριθδβοά οὐ ὑπᾶοι- 
βίοοα), ἴῃ ΘΟΠΠΘΧΙοη Ὑγ1 0 ἃ ἢ 
ΙΓ, 15. το πμαογρα ἴῃ ἘΠΡΊ 5}. 
ὈΥ τέ ηιιδέ ὧδ ἐμαέ, τέ ἐ5 
ΘΟΟΘ5α»Ὸ ἐμαέ; Ὀσπὺὺ ἴῃ ατθοκ 
ἐστί, οἔο., 15. ὕΠ6. οορα]α, πὰ 
ἀνάγκη 5 ρῥτγοαϊοαίρα οὗ ἐμῃθ 
Τηΐ,, οὐ ΤΠ ΠΗ 11ν 8] οἶδα ; 6. 5.» 
αὖ 8, 1 ἀνάγκη 15 ρῬγροαϊοεαίρα 
οὗ {Π6 Τηδηϊῖγα] οἰασβο ὅσα 
ἔχειν, νγ 1116 ἦν 15 ὑπ6 οορυ]ᾶ ; 
8580, ἀρϑίη, αὖ 4, 20 ἀνάγκη 
(ΒΌΡΡΙν ἐστί) 15. ργραϊοαϊθα οὗ 
ὑῃ6 [Ιῃἤηϊῦϊνα}] οἰαιβα οἷσπερ 
καὶ ἡμᾶς (80. πολεμίους ἂν 
εἶναι). 

ἀν-ἄγω, ἢ ἀν-ά ἀξω, 2. 801. 
᾿ἀν-ἠγᾶγον, ν. ἃ. [ἀν-ά, ““ρ᾽; 
ἄγω, “ἴο 1658 "7.-1; Αοὐ, ς 8, 
710 ἰοραὰὼ οὐ ὀγίηφ τρ.---Ὁ. Τὸ 
ἐαΐζε ἐο δθα, σανγῳ ὃψ 56α.---Ὁ. 
Ῥαᾳβ8. : ἀν-ἄγομαι, Ρ. ἄν-ηγμαι, 
Τ᾿. 801, ἀν-ἤχθην,. (“ΦἼἸο, 86 
ΟΑΥ]6α ὈΥ 868 ᾿; Π6η66) 70 
»ριεέ ἐο δθα, 8εέ βαϊΐ, οἷο, 

ἀνἄθεϊναι, 2. 8Σο7ῖ. ἱἰπἢ, οὗ 
5 .Ὁῳ 

᾿ἀνἄτὶιθημι. 

ἀνἄθη-μα, μᾶτος, ἢ. [ἀνἄθη, 
ἃ γΟΥΌΑ] γοοῦ οὗ ἀνᾶἄτίθημι, ““ἴο 
δοῦ ὋΡ 88 ἃ νούϊνο ο»" }] 
(“ Τμαῦ νι ]ο ἢ 15. βοῦ ὋΡ ἃ5 ἃ 
γούϊνο οἱ ᾿᾿; Βθη06) 45 9{767- 
ἴη,,, υοὐΐυθ οὔεγίηρ, οἷο. 

Ε' 
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ἀνάᾶ-θορύβέω -θορύβῶ, 1. , ἀνεκεκοίνωντο 
80. ἀν-εθορύβησα, ν. ἃ. [ἀνά, 
ἴῃ “ βυγθηρ ΠΘηΙΠρ " ἴογοα ; 
θορύβέω, ““ἴο 5ῃοαῦ οαὖ .] 1Ὸ 
δἤοιέ οὐἱέ αἰοια οὐ ἰοπαϊῳ ; --- 
αὖ 1, 8 {Π6 οἴαιβα ὡς εὖ λέγοι 
ἔου 5 ὕπ6 ΟὈ]θοῦ οἵ ἀνεθορῦβ- 
σαν. ᾿ 

ἀν-αιρέω -αιρῶ, ἔ. ἀν-αιρήσω, 
Ρ. ἀν-ἤἥρηκα, Ὡ. 80Υ. ἀν-εῖλον, 
ν- 5' [ἂν- ἃ, ἐξ πΡ΄; αἱρέω, ““ἴο 
[ΔΚ] 1. Αοῦ.: ἃ. ΤΌ ἐαΐζε 
ι:.---. Οὗ δῇ οτδο]θ, ἀοιίν, 
δἔο., ἃ5 ὑβκίηρ' ΠΡ ἃ ΤΘΡΙΥ ἴο 
[Π6 ααρβύϊοῃ οὗὁἨ δὴ :ἱπα.] Γι: 
8. Το αρροϊπέ, ογαο7, οὐἀαϊη. 
--Ὀ. 10 απδιυο7,, σὶῦθ ὦ 76- 
8}0η5ε.---ῷὦ, Μιά.: ἄν-αιρ- 
ἔομαι -αιροῦμαι, 2. 8δοΥ. ἂν- 
ειλόμην: ἃ. Το ἐαΐζθ τ ἃ5 
ΟΠΘ᾽ 5 οὐ δοῦ; 7, 21.---. Ζ7Ὸ 
ἐαζο τρ ἴοῦ ὕπ6 ρασροβο οὗ 
ὈαχΤΊΔ] ; 7, 80.---ο. (“Τὸ ἰδκΚθε 
ΠΡΟῚ ΟΠΘ᾽ 5 561}, δέο. ; ἨΘη06) 
ΟΥ̓ νὰν δἃ5 Οδ]ϑοῦ : 70 τπᾶθ7- 
ἐαζο; ἴ, 27. 

ἀνᾶ-κοινόω -κοινῶ, ν. ἃ. 
[ἀνά, ἴῃ ““5ύγθῃ σἐ μη ᾿ἔΟΤΟΘ; 
κοινόω, ““ἴο ΤΊ} Κ6 ΟΘΟΙΏΙΊΟΙ, 
σοΙη απο" 1. Αοῦ.: Ζ7Ὸ 
οοἸηηιοαΐε, ἐπιρατγέ. -- Ὁ. 
Μια. : ἀνἄ-κοινόομαι -κοιν- 
οὗὔμαι, 1. 801. ἀν-εκοινωσᾶμην, 
Ρ. Ῥαᾶ585. ἴῃ μα. ἔογοθ ἀνᾶ-κε- 
κοίνωμαι, ὈΪᾺΡ. Ῥᾷ85. ἴῃ πηϊά. 
ἕοτοθ ἀν-εκεκοινώμην : ὙΥ1Ὲ 
Ἰ)αῦ. οὗ ρβϑύβοῃ: Ζ7Ὸ οοηιηιμηῖο- 
αἐθ ΟΥ τιαζθ ἀποισθ ἐο ἴον 
ΟὨΘ᾽ 5 βοῦς οὐ" ἃ8 ΟΠ 5. ΟὟΠ 
ΘβρΡθοῖαὶ δοῦ;-ταῦ 6, 86 οἷς 

ΝΟΓΑΒΟΖΣΔΑΡΥ. 

οἷς αὐτοὶ 
ἐκεῖνα ἀνεκεκοίνωντο. 

ἀνα-κρᾶζω, ἔ. ἀνα-κράξομαι, 
2. 801. ἀν-έκράγον, ν. ἃ. πᾷ 
ῃ. [ἀνά, ἴῃ ““5ίγεηο θη ϊηρ ἢ 

᾿ἔοτοα ; κρᾶζω, ““ἴο ΟΥὟὙ οαὐ᾽] 
70 οὐ οὐἱέ αἰομά, ἐο δλοιέ 
οι :---ὃὲ. Αοῦ.: 1,14. 8,12: 
ἴῃ Θοἢ οὗ ψ ὨΙΟῊ ᾿ηβύδμοοβ ἃ 

᾿οἴδαβο ηὐτοαπορα Ὁ. ὡς [ΌΓΠῚ5 
{Π6 ΟὈ]Θοὐ.----Ὁ. ΝιΘαΐ.: 7, 24. 

ἀνά -λαμβἄνω, ἢ. ἀνα-λήψο- 
μαι, Ὦ. 80}. ἀν-έλἄᾶβον, γ. ἃ. 
[ἀνά, “πρ᾿᾿; λαμβᾶνω, ““ἴο 
ἴα Κα 1 70 ἐαζε τ. 

ἀνάᾶ-λάμπω, ἔ. ἀνᾶ-λάμψω, 
1. 8Δοῦ. ἀν-έλαμψα, ν. η. [ἀνά, 
““ὉΡ"; λάμπω, “ἴο 5.116 

᾿(“ Τὸ βῃϊπθ Ἃρ ""; Βθῆοβθ) 70 
᾿ἥαηιο τ, δίαξε τ. 

ἀν-ἄλωτος, ἄλωτον, 8]. 
[ἂν, ““ποραὔϊνο " φγοῆχ: 
ἁλωτός, ““ὑμαῦ Τηϑν, 07) 681, 
Ὀ6 ἔαῖκρῃ ; ἴο Ὀ6 ἔα Κοη 7 ΖΤλαέ 
᾿ραπποέ ὃ ἐαζεοη, ποέ ἐο ὅδε 
ἐαζεη, ἐπιργοσπαδίε. 

ἀνάμενοῦμεν, 1. Ῥ6Υ5. ΡὈΪΌΓ, 
᾿δαῦ. 1πη. οὗ ἀναμένω. 

ἀνἄ-μένω, 1. 8ΔοΥ. ἀν-έμεινα, 
2, 80}. ἀν-έμενον, γν. ἃ. δῃᾷ 
ῃ. [ἀνά, ἴῃ ““ ΒΓ σ  ΠΘηΐπρ ἢ 
ἔογοο ; μένω, (εοῦ.) ““ἴο νγαῖϊδ 
ἴον ̓; (ποαΐ.) “ἴο ναὶϊῦ 7] 1. 
Αοὗ. : 70 ευαϊέ ζογ,, ατοαϊέ Βογαθ. 
ῬΟΥΒΟῚ ΟἿ᾽ ὑπϊηρ; 8, 14.--- 
9. Ναοαΐ. : ΤῸ ευαϊέ, δέαψ, δέαν 
δολίηάα ; 1, 58. 

ἀνάᾶ-μιμνήσκω, ἢ. ἂνα- 
μνήσω, ν. 8. [ἄνά, ἀοπούϊηρ, 
« ἀρϑΐη ἢ; μιμνήσκω, ἴῃ ΌΓΟΘ 
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οὗ ““ἴο 6Ἀ1]1 ἴο τοϊηᾶ "7 ὙΠ [Ὁ. 
ΟἈοο. οὗ {Πρ ΔΙομο : 70 γεοαῖζἧ 
ἕο ηιϊμά, ἐο ἡναζθ ηιϑηέϊοῃ ο΄; 
τταὖῦ 8, 20 ΒΌΡΡΙΥ 85. Αοο. 
αὐτά -Ξ τὰ ἀγαθά. 

᾿Αναξίβίος, ου, τη. 4παοὶῦ- 
ὄιιδ; ἴθ ὥὥὔραγσίδηῃ δάγϊγα] 
βία ]οηθα αὖ ΒυΖαηθι τη (ΠΟΥ 
Οὐμπβύθ 0016) ψμθη ὑΠ6 
ἉΡΤΩΥ οὗ {ῃ6 θη ΤΠπουβαμα 
ΑΥΤΙνοα αὖ Τγαροζαβ; 1, 4. ΄ 

ἀνἄ-πείθω, “. ἀνά-πείσω, Ῥ. 
ἀνά-πέπεικα, ν. ἃ. [ἀνά, ἴῃ 
““ βγη  μοηΪηρ᾽ ἢ ΤΌΤΟΘ; πείθ- 
ῶ, ἴῃ ἴογοθ οἵ ““ἴο [ας οὐϑυ, 
τη 5]θα 1 ὙΥ 1} Αοο. οὗἁὨ Ρογ- 
ΒΟ0η : 170 ἐαϊᾷ οὐον", ηιϊδί φαΐ. 

ἀνάπεπεικώς, υἷα, ὀὁς, Ρ. 
ΡΕΡΕ οὔ ἀνάπείθω. 

ἀν-ἄπτω, ἴ. ἀν-άψω, 1. ΔΟΥ. 
ἄν-ηψα, νγν. ἃ. [ἀν-ά, ἴῃ 
“βγη  ΠΘηϊηρ'  ἔογοο; ἅπτω, 
“10 Ββοῦ οθ. ἢσγθ᾽᾽] 70 ᾿ϑοέ οἡ 
γο, δοέ ΠΥ ἔο, 7176 ;---αὖ 2, 
24 ΒΌΡΡΙΥ αὐτήν (Ξ τὴν 
οἰκίαν) 5. ὍΠ8 ΟὈ]θοῦ οὗ ἀν- 
άψαντος :---ὅτου ἀνάψαντος 15 
ἄφῃ. ΑΡ5. [ὃ 1181. 

ἀνᾶ-πυνθἄνομαι, ἔ ἀνᾶ-πεύ- 
σομαι, ὥ. δοῦ. ἀν-εεπύθόμην, 
ν. τη14, [ἀνά, ἴῃ ““ ΒΓ Θῃρ ΠΘη- 
ἴηρ᾽ ἴογοθ ; πυνθᾶνομαι, “ἴο 
ἰθασῃ Ὀγ ἱπααῖνν "] ὙΥ1} Δοο. 
οἵ ὑπίηρ' ἃῃᾷὰ Ῥαγύ. ρᾶ88. ἴὰ 
ΘΟΠΟΟΡΑ͂ νῖῦἢ ἰῦ : 70 ἰεαγ ὃν 
ἱηηευῖγῳ ὑμαῦὺ βοιηθύμίηρ 15 
Ὀρϊηρ,, Εέο., ἄοηο, εέο. 

ἀναστάς, ἄσα, ἄν, Ῥ. 2. δον. 
οὗ ἀνίστημι. 

ἀνα-στέλλω, ἢ, ἀνα-στελῶ, 
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ἀν-έσταλκα, ν. ἃ. [ἀνά, 
“ὍΔ0Κ ᾿; στέλλω, “ἴο 5οηα 
(“Τὸ βεοπὰ ῬἈδοῖὶζ ᾽᾿; ἤθηοθ) 70 
οἰλϑοῖ, ἄφθορ τῶ οἰϑοῖ, αγῖυθ 
δαοΐ, γεριΐδο ὑπ φῃριηυ; 4, 
29. 

ἀναστῆναι, 2. 80. ἴη, οὗ 
ἀνίστημι. 

ἀνα -τείνω, ἔ, ἀνᾶ-τενῶ, 
1. δου. ἀν-έτεινα, Υ. ἃ. [ἀνά, 
“ὉΡ "; τείνω, ““ἴο πὑγοίοι 
(τὴ ΠΥ ἋΡ ᾿; Βθῃοο) Οὗ 
ὍΠ6 μαηαβ ἃ8 Οὐήεοῦ: 710 ἰῈ, 
οΥ' λοίά, «τ ;--- αὖ Θ, 38 ΒΌΡΡΙΥ 
τὰς χεῖρας αἴζον ἀνέτειναν. 

ἀνᾶἄ-τἴθημι, ἢ. ἀνᾶ-θήσω, Ῥ. 
ἀνα-τέθεικα, 1. 80. (ΟὨΪΥ ἰῃ 
1η641ς.) ἀν-ἔθηκα, 2. 801. ἀν- 
έθην, ν. ἃ. [ἀνά, ““Ὁρ ᾿᾿; τἴθημι, 
“[ς- να οὕ ν»ἱἹ80677. (ΤῸ 
Ῥαῦύ, 07) ΡΙδοθ, ἀρ ἦ; μθῃοθ) ΟΥ̓ 
ἃ γνούϊν οἴΐουϊηρ, δέρ., ἃ5 
ΟΡ]θοῦ: 1, 70 8οὲ τ, ἀ6- 
αϊοαέο, οοηδεογαΐέο; 8, Θ0.--- 
9. ὙΠ Ὲ Δος. οἵ οἴϊονιηρ', δέο., 
[0]14. ὈΥῚ εἰς ψιῦμ Ασα. οὗ 
ΡὈΙδοο : 170 ἐαΐο {Π6 οἰ θυ ηρ' 
ἔο ἃ Ῥῖδοθ απ ἴῃ δοέ τέ τ 
οΥ αφαϊοαίο τέ; 8, ὃ. 

ἀνᾶ-χῳρέω -χωρῶ, ἢ, ἀνᾶ- 
χωρήσω, Ὁ. ἀνᾶ-κεχώρηκα, 
1. 801. ἀν-εχώρησα, Υ. ᾿. [ἄνά, 
“80 Κ᾽"; χωρέω, “ἴο σο᾽] 
Τὸ σο δαοῖ ; ἐο ευἱέμαάγαιυ, 
γοέϊγο, γοέγοαξ ; --- ἀνᾶχωρεῖϊν 
ἐπὶ πόδα, (ἐο φο δαοῖΐς οἡ Γοοέ; 
Ϊ. 6.) ἐο γοέϊγ6 ἰοἰδιιγοἶψ γασίης 
ἐΐθ ΘΗ ΘΉΙΩ, ναι, 

ἀνἄχωρ- ἐπξὼ, Τ' 8ΔΟΙ, ἀν-εχώρ- 
ἴσα, ν. ἃ. [ἀνἄχωρ-ξω, ““ἴο ΡῸ 

Ἐ 2 
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Ὀδοῖκ 7 ΤΌ οατι86 ἐο σο δαοῖ ; 
ἐο ἡθναζ ἐο φο δαοΐ οὐ ἐο γ76- 
ἐγ; ἐο δοημά δαοΐ ; 2, 10. 

ἄνδρα, ἄνδρας, ἃςο. 5[ησ, 
Δηα ρηὶαν. οἵ ἀνήρ. 

ἀνδρ-ἄγᾶἄθ-ἴα, ἴας, ἔ. [ἀνήρ, 
ἀνδρ- ὅς, “ἃ τηδὴ ᾿; ἀγᾶθ-ός, 
1η “ἴὌγοο οὗ “Ὅταν "] (“ΤῈ6 
αὐλ!Πν Οὗ ἃ Ὀΐᾶνθ ταδ8η}; 
Ὠ6η66) Βγαυθύῳ, υαϊοιγ,, οἷο. 

ἀνὸρ - ά - ποῦ -ον, οὐ, ἢ. 
Γαβπλ}]}ν του ἴο ἀνήρ, ἀνδρ- 
ὄς, ““ ἃ τηδη,᾽ δηᾶ πούς, ποδ-ός, 
“αι. ἔοοῦ," ἔγοιῃ 1ὸ πούϊοῃ οὗ 
ἃ τδ [Ἀ]ΠΠΙησ αὖ ὑΠ6 σοη- 
ΠΌΘΙΟΥ 5. ἴοοῦ ;---ΌΥ 5οῃ]6 {Π6 
ΒΘΟΟΠΩ͂ ΡΟΣ ΙΟΏ 5 Τοίουτθα ἴο 
ἀποδόσθαι, ““ἴο 561} "᾿; ἀηᾷ 50, 
“66 τηδη 5014, ἃ5. οαρύϊνοϑ 
ὈΒΌΔΙΠΥ Ὑγ6 6 :--- ΠΟ 6 ῬΥΟΌΔΟΙΥ 
ἴον. ἀνδρ-ἅ-πεδ-ον, ἴτοιη ἀνήρ, 
ἀνδρ-ὄς, ““ἃ τῖδῃ ᾿΄; (α) οοη- 
προίϊηρ' γΟ ΘΟ] ; πεδ-ἄω, ““ἴο 
ἐούίον, “Ὀιμα τι ἐουδουβ ἢ; 
αηἃ 50, “06 τηδη-ἔθυξονρα 
ὑμίησ' ο7" ΡΥ ΌΡουὺν 7 «4 είαυθ. 

ἀνδράσι, ἀαὖ. ρΡαν. οὗ ἀνήρ. 
ἄνδρες, πΠοηλ. ἃ η4 νοῦ. ΡΪῈΓ. 

οὗ ἀνήρ. 
ἀνδρ-τζω, [, ἀνδρίσω, ν. ἃ. 

Γἀνήρ, ἀνδρ-ὄς, ““ἃ τηδῃ ᾽᾽] 7ΖῸ 
, ἥναζο ὦ πιά 07 ΟἿ, δέσ. ; ο 

ηλαΐθ ΟἿ, Θέο., ἡλαηῖῃ.---- Ντα. : 
ἀνδρ-τζομαι, (ΤῸ τηλκθ ἃ 
τῆ8 οὗ Οθ᾽ 5 οὐὑῇ 5611, δέσ. ; 
Π6η66) 70 δοίασυο πιαη εἶν, ἐο 
αοέ ὦ πιαρῖψ ραγέ, ἐο ρίαν ἐλε 
γα. 

ἀνεβεβήκει, 8. Ρ615. 5[ηρ. 
Ρἷαρ. 1η4, οὗ ἀνᾶβαίνω. 

ΨΡΟ(ΑΔδΔΟΖΔΑΔΥ͂. 

ἀνέβην, 2. Δον. ἰηᾷ. οὗ ἀνᾶ- 
βαίνω. 

ἀνεῖλον, 
ἀναιρέω. 

ἀνειπεῖν, ἴηἴ, οὗ ἀνεῖπον. 
ἀν-εἶπον, ἰηἢ. ἀν-ειπεῖν, 

2, δοὺ. υυιῦποαῦ ΟὐὔΠΘΡ ὕθῃβθϑ, 
Υ. ἃ. [ἀν-ἅ, ἴῃ ““1ηὐθηβινο᾽ἢ 
ἴογοα ; εἶπον, “ἴο βᾷγ}] 70 
δα αἰοια ; ἐο ργοοίαϊηι, αἩ- 
ἡοτ 06, σῖυθ ποέϊοο. 

ἀνεκεκοίνωντο, 8. ΡΟ15. ὈΙΌΙ. 
ΡΙΌΡοΥ . 1η4. ρᾳ85. οἵ ἀνᾶκοιν- 
όω. 

ἀνέκρἄγον, 2. 801. ἱπᾶ. οἵ 
ἀνακρᾶζω. 

ἀνέλάβον, 2. 84ογ. ἱπᾶ. οὗ 
ἀνᾶλαμβᾶνω. 

ἀνελέσθαι, 2. Δοῖ. ἴηἶν τα]. 
οὕ ἀναιρέω. 

ἀνεπὕὔθοντο, 9. 6185. ΡΪα". 
2. 80. Ἰη4, οὗ ἀνᾶπυνθἄνομαι. 

ἀνέστην, 2. 80», ἱπᾷ. οὗ 
ἀνίστημι. 

ἄν-ευ, «ἂν. ὙΠ Ἃἀδθη.: 
Ἡγτέμουέ [ αἰκῖη ἴο ὅδῃβ. πορὰ- 
ὑἰϊνγθ ρυθῆχ αὐ ξξ ἘΞΡΊΙΒΗ τ7-, 
ἴη- ]. 

ἀν-έχω, ἢ, ἀν-ἔξω, Ῥ. ἀν- 
έσχηκα, 2. Δ0}. ἂν-έσχον, Υ. ἃ. 
[ἀν-ά, ““πρ᾽᾽; ἔχω, “ ἴο πο] 
Το δοίαπρ.---Μ Ια. : ἂν-έχομαι, 
ΠΠΡΘΟΙΕ, πα ἀοαῦ]θ ἀπρτηδηῦ 
ἠν-ειχόμην, ἴ, ἂν-ξομαι, Ὡ. ἃον. 
ἠν-εσχόμην, (““ΤὸῸὸ ΠοΙά οΠΘ᾽ 5 
561}, δέο., ἋΡ ᾿᾿; Π6η06) 1. 7 
λοϊά οτέ, δϑαν' τ, ὃ6 ραξϊοηέ. 
--2. ὙΠ ἄδρη.: 70 ὄεαν", 
οηάτι6, ριιέ τ εὐἱέϊ,, ἐοϊογαέθ, 
οἴο.--ν .Β. 1 οὐκ ἠνείχοντο, 

9. ΟΓ. πᾶ: ὍΝ 
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6, 84. ἴ5. γτοξουγοᾶ ἴο 20. 2, ἃ 
ἄφθῃ. χτηυϑῦ Ὀ6 βυρρ!!οᾶ ; ν]Ζ. 
αὐτοῦ, ἀμ, 1. 6. ΙΔ ηπ5, 1 
ΤΟΙΟΘΠΟΘ. ἴα τηλδᾶθ ἴο {Π6 
ΒΡΘΑΚΟΡ ; αὐτοῦ, τέ, τῇ ἴο νυν ῃαὺ 
ΘΠ Δ ππ5 δα 7υ8ὺ ὈΘΙΌΓΟ βα]α, 

ἀνέῳγον, πηρονῖ, ἱμᾶ. οὗ 
3 ἀνοίγω. 

ἀνήγάγον, 2. 80. ἱπᾶ. οὗ, 
ἀνἄγω. 

ἀνηγμένος, ἡ, ον, Ῥ. ΡΟ. 
Ῥᾶ55. οἵ ἀνἄγω. 

1. ἀ-νήρ, νέρος νδρόὅς, τη. : 
1, 4 γιαρ, ἃβ8 ορροβοᾷ ἴο 
ὑΟΙηΔη ; 8, 9.--2, 4. μια) ἴῃ 
ὕΠ6 ρυῖηθ οἵἉ 118.---ϑ, 44 ηιαη 
ἡμαφοα, α ὄγαυθ ῃιαΉ.---ά, Τὴ 
Αὐοιο ατροὶς ἀνήρ 15 ΤΟ ΆΘΏΟΥ 
Ῥἰαοοα Ὀοίουο ἃ βα δῦ. ἀθῃούϊηρ' 
ἃ ΟΔ]]1ηρ, ῬΥΟΪΌΒΒΙΟΙ,, οέο. ; οἵ. 
4. 19, φοέο. ; --τ αἶδὸ Ῥοΐουθ {Π|6 
ὨΔΤΉΘΒ Οὗ παύϊοη 5, δέο ; οἷ, 4. 5. 
-ὅ. Τῃ δαάγοϑβθοβ : [Ι͂ἢ νοῦ. 
Ῥίυσ.: 27οη, ϑὲγδ; 1, 2, οἷο. 
[Κη ἰο 8ὅδηβ8. ἠαγ-.ῶ, “ἃ 
Τηπῆπ; ἃ 15 ἃ Ῥ͵γοῖσ.; οἷς: ἄ- 
γαθ-Ἔός 1. 

2. ἅνήρ, ὈΥ ΟΥ̓ 515. ἕο" 
ἀνήρ; 8, 10. 

ε 
ο 

ἀνθέμζον, ουὐ, ἢ.: 1. 4 
ήῆοιυογ. ---ὦ, (“ΤῊ Ποηθυ- 
ΒΌΘΚΙΘ γαύξου ἢ ἢ  Οἢ [ΙΟῊΪΟ 
ΘΟΙΠΊΠΒ ; Π6Πη606) “4ἪὝ 5ρῖγαϊ 
ἰὐη6.----ἸἾἩἘ .Β. Αὐ 4, 82 ἀνθέμϊα 
15. ὅη6 Αοο. οὗ Ποβϑρθοῦ ἴον 
ἐστιγμένους [ὃ 98]. Αοοοχά- 
1ηρ ἴο {6 γηθϑῃϊηρ ΘΟ ΒΙ ἀογοᾷ 
ἴο αὐΐδοῃ ἴο 10, ̓ ὖ 15 ἔο 6 Τϑῃ- 
ἀογοα (α5 ἕο, 1. 6.) εὐὐέϊ, Ποιυθγ5, 
ΟΥ̓ Ἷη δρίγαϊ ἰϊη68. 
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ἄνθρωπος, οὐ, ΘΟ). ΡΗ. : 
1. ῖηρ.: 4. λεηιαη δοῖΐηρ, ἃ 
ηιαῖν, }67501).---ὦ, ῬΊαν, : “θη; 
--αὖ 7, 16 οἱ ἄνθρωποι, ἐλδ 
1161) ΞΞ 6 ᾿Ἰῃ παι Δ ὖ8. 

ἀνιστάμενος, η; ον, Ρ. Ὀ͵ΓΘΒ. 
τηϊ. οἵ ἀνίστημι. 

ἀνίσταντο, 8. Ρ6ΤΒ. ὈΪαΣ, 1ῃ1- 
ῬοΡΕ, 1πη4, γηἱᾶ, οὗ ἀνίστημι. 

ἀνίστασθαι, ρΡγ65. 1η1, τη, 
οὗ ἀνίστημι. 

ἀν-ίστημι, ἢ, ἀνα-στήσω, 
1. 801. ἀν-έστησα, Ὁ. ἀν-έστηκα, 
2. 801. ἀν-έστην, Υ. ἃ. πα ἢ. 
Γαν-α, , 7. ΤῊ τα 
ΠΔ Κα ἴο βἰαμηᾷ :--οὠὐο βίαπα᾽᾽᾽] 
1. Αοῦ Ὁ ἼΗ νόβ ἘΠΡΘΕΙ Υ: 
Γαῦ., πα 1. Δοῖ.: 70 πιωΐθ ἔο 
δίαπα «ρ, ἰο γαΐδθ τ.---ὦ. 
Ναοαῦ. : [η ροτῖ,, ΡΙαρογέ,, απὰ 
2. 80Υ.. : 8. 70 δέαπά τ», γ186. 
-. 70 γῖδ6 τ ἴγΌτ ἃ βι {1 ηρ’ 
᾿Ῥοβίιτ ; 8, 14.---8. ΜΙα. : ἀν- 
ἰστἅμαι, 1. 401. ἀν-εστησᾶἄμην 
ΞΞΕ ΤΌΣ χς 

ἀν-ἴσχω, ν. 1. [Ὁποῦ ῦ 
᾿ἕουτα οἵ ἀν-έχω] Οὗ {με βὰῃ: 
ΤῸ γ186. 
ἀνοίγνῦμι ; 566 ἀνοίγω. 
ἀν-οἴγω «ἀηᾷ ἀν-οίγνῦμι, 

πηροΡ. ἀν- ἔῳγον, ἄν-ῳγον, πὰ 
ΤΆΓΟΥ ἤν-οιγον, ἴ. ἀν-οίξω, Ῥ. 
ἀν-ἔέῳγα ἃῃα ἀν-έῳχα, 1. 801. 
ἀν-έῳξα πα ἤν-οιξα, ν. ἃ. ἀν-ά, 
ἴῃ ““βύσθηρύθηϊηρ "Ὁ [ΌΓΟΘ ; 
οἴγω Ο1'" οἴγνυμι, “ἴἢο ορθῃ 7] 
70 Ο}ΘΉΏ. 

ἀνομ-ἴα, ἴας, ἔ, [ἄνομ-ος, 
“ χιιβοαῦ Ιᾶανν""): ΠΘΠΟΟ, 

ἱ ““ νι ἰοκοα᾽] (“ἼΒ6 κβίαΐθ, οὐ 



7ο ΨΟΓΑ͂ΒΟΖΑΡΥ͂. 

ααδ]έν, οὐ [Π6 ἄνομος"; Π6Π66) | τάττω), ἢ ἀντὶ-τάξω,1. ον. ἀντ- 
“1 ατοῖε55 οοπαποέ, ἰατϊοϊ655η658. ᾿ ἔταξα, ν. ἃ. [ἀντί, ““ἀραϊηδὲ ᾽ἢ; 

ἀντί (Ὀοίοτα ἃ βοῇ σνόνεὶ, τάσσω, ““ἴο ἀνὰ ἃρ] 1. 
ἀντ᾽; Ὀοίοτθ ὃῃ αβριγαιθα  Αοῦ. : ΤῸ ἄγαισ τῷ αἀσφαϊηϑέ, 
γΟυν 6], ἀνθ᾽), ΡΓ8Ρ. ἃμα αν. : ̓ γαηφθ ἐπ δαξέϊε ἀσαϊηδέ.---Ὁ, 
1. Ῥτθρ. σον. βθῃ. : 8. Ζ7Ζηδέεαα ᾿ Ῥαββ. : ἀντῖ-τάσσομαι (Αἰέϊο 
ΟΥ, τη ἐδε ρίασε οὔ; 8, 4.---Ὁ. ἀντί-τάττομαι), ». ἀντὶ- 
ΜοΥ, τη γϑέμγ 7 ;---αὖ ὅ, 14. τέταγμαι, Το ὃς ἀγαιῦη τ} τη 
ἀνθ᾽ ὧν ΞΞ ἀντ᾽ ἐκείνων, οἷς, ἴῃ ορροδιξἑοη ΟΥ̓ Τη ἀοδέϊϊο αΥ̓Ταψ. 
γε) 707 ἐΐοδε ὃῳ ετὐὐὶοῦ, οΥ ἀντἵτάττω ; Ξε6 ἀντϊτάσσω. 
τυπογεῦνψ ; 566 1. ὅς, ΠΟ. 1, ἃ, ἀντίτεταγμένος, ἡ, ον, Ρ. 
(0) αῃὰ ().---ῶ, Ααγν.: 15} ρΡογῇ. ρβββ. οἵ ἀντιτάττω. 
γεέμγ; ὅ, 21. ἀντί -τιμάω -τιμῶ, ἔ, ἀντὶ- 

᾿Αντί-λέων, λέοντος, τη. ᾿ τἱμήσω, 1. ΔοΥ. ἀντ-ετίμησα, 
[ἀντι-λέων, Δα]. “ἴπ {116 ῥΙαδοθ ᾿γν. 8, [ἀντί, “ἴῃ στοϑῦσσῃ ᾽"; 
οὔ Το ᾿ἢἢ Πθηοο, “110 η-1Κ6᾽] τμάω, “ἴἋἢοὺ ΠΒοποῦν "7 170 
«Αηπεϊ]δοη ; 566 Θούρϊος. λοηοιι" 1 γδέμγ ; ὅ, 14. 

ἀντι-ποιέομαι -ποιοῦμαι, ἀντἴ-τοξεύω, ν. ἢ. [ἀντί, 
ν. υη]α. [ἀντί, “ἴῃ ΟΡΡοβι Ιου;  Κ1ἢ σοῦαγη""; τοξεύω, “ ἴο 5Βῃοοῦ 
ποιέομαι, ““ ἴο (ο ᾽ ἃ5 ΟΠΘ᾽ ΒΞ οὐ τΥἹ} {Π6 θονν 7] 70 δλοοέ εὐἱέξ 
δοῦ 07) Οἢ ΟΠἸΘ᾽Β ΟΥ̓ ΡᾶΓ6] ἐλε δοῖυ, ΟΥὁ ἐο 5Ποοέ αΥΤΟιυ5, ἴῃ 
(“Τὸ ἀο οἡ οΟμδ᾿βΒ ΟΠ ρασὺ τ δέ); ἐο δλοοέ δαοῖ ασαΐῃ. 
ἴῃ ΟΡΡροβιθίοη "ἡ ἴο ποίου;  ἄντω, ἂν. [ἀν-ά, “ἀρ 1. 
ἢ6η66) 1 θαῦ. οὗ Ῥϑύβοῃ  ζριυαγαδ, {|}. -- ῷ. Αδουε, 
πα περί πὶ θη. οὗ ὑμΐηρ : αἰογέ, οἡ λἀΐσᾶ. 
71ο αἰἱδριέεο, οοπέεπα, οὐ υἷέἍς ἀνώ-γαι-ον, οὐ, ἢ. [ἄνω, 
«οἱέδ, ἃ ῬΘΥΞΟΙ, δἕοθ.. αδοιέ, ΟΥ “Δθονθ᾽᾿; γαῖ-α, ““Π6 φαγί 
«οἱ, γοδρθοέ ἔο, βοτηθίιηρ' ; 07) στουμα "7 (“ὙΠῸ {μϊηρ' 
2, 11, ψθθσο ὅπ6 ᾿πηρογῇ, ἀ6- ρογίαϊῃϊηρ ἴο ὑπαῦ νυ Β]οἢ 185 
ῃοΐθ5 ἃ Οαβίου ΥὙ ΟΟγ856 οὗἠἨ ἃὔῦονυθ πῃ οτουπαᾶ᾽"; Π6Π66) 
ΔΟΙΟΏ. Οὗ ἃ Βοῦβο: “45 τ}}έὲ7" ΠΟΟΥ͂ 

ἀντι-στοιχέω -στοιχῶ, ν.ῃ. ΟἿ ολαηιθδεγ.. 
[ἀντί, ““ορροβῖίαβ" ; στοιχέω, ἄνω-θεν, ἄν, [ἄνω, ““ΔΌοτ οἷ"; 
““ἔο βἰδηᾶ ἴῃ ἃ 11ὴ6 οὐ ΤῸ 7] 5 ΠἼχ θεν (:Ξ ἐκ), “ἤτοι ] 
 Ἰ)αύ. οὗὨἨ φροϑύβοῃ: 700  γοηι αδοῦυε;---ὧῦ 2, 28 ΞΞ 
δέαπάα ορροδὶέθ ἐο ῬΘΥΒΟῚΒ ἐπ ἃ “ΠἸῸΠ {Π6 τοοΐβ. οὗ {Π6 
ϊπ6 ΟΥ̓ γοῖυ, ἐο δέαπα υἱδ-α-οἷδ ᾽ ΠΟυΒ65 ἢ; 566. ῬΥΘΟΘα Πρ 60Π- 
«οὐέδ ῬΘΥΞΟΏΒ, ἃ85 ἴῃ ἃ αδηοο ; | ἰοχῦ. 
4, 12. ἄξϊος, ἴα, ἴον, Δα]. [Ὁ ἄγ- 

ἀντί-τάσσω (Αἰ ἀντΐ- ἰ σἴος; ἔτ. ἄγ-ω, ““ἴο τνεῖρ ἢ ̓̓ 50 
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τ 0}}} (“Ὑ εἰρ ηρ ᾿᾽ 50 0}; 1 ἀπ-ἠγᾶγον, Υ. ἃ. [ἀπό; ἄγω] 
Πθησθ, ““ψουῦ ; Π6πο6) 1. 1. [ἀπό, ““ΔΔΥ "Ὁ; ἄγω, “ἰο 
Ἡγογέλδῃ, αἀφσδογυΐη.---ἢ. Τὰ ολΥνν 1] 70 σαγγῳ ατυαν.---ὦ. 
πραΐ. ΠΟΙ]. 5'πρ. 0} ἐστί [ἀπό, ““ὍΔοκ᾽᾽; ἄγω, “ ἴο 
πηδογβίοοά : 8. 72 ἐδ πιεοέ, 76, Ὀτὶηρ 7] 10 γίηφ δαοΐ, γ76- 
»γορϑῦ, γίσμέ; 7, ὅ.---Ὁ. 1ὲ 16. «ἔογο, γϑένγη; 8, 7.---83, [ἀπό, 
«ὐογέϊ, τοὐῖίς ; 8, ἢ. ' ““ οῖς "; ἄγω, “ ἴο 644 7 7Ό 

ἀξι-όω -ῶὥ, [. ἀξϊώσω, Ῥ. ἰμκῶ δαοῖ οΥ οἱ; 2, 9. 
ἠξίωκα, 1. ΔοΥ. ἠξίωσα, γ. ἃ. ἀπ - αατέω -αιτῶ, ἢ. ἀπ- 
[ἄξϊί-ος, ““ποτύμγ 7] 1. ΥΠ  αἰτήσω, ν. ἃ. [ἀπ-ό, ““ Ῥδοὶς ""; 
Αοο. οὗ ρΡϑύβοῃ «πὶ ἀδθηῃ. οἵ αἰτέω, ““ἴο ε5ὶς "ἢ (“Τὸ 88ὶς 
ὑϊηρ: 70 ἐλίπδ, οὐ ἄδθηι, ἃ ὕὈδοὶς ὄἦ; ποηοθ) ὙΠ Αοο. οὗ 
ῬΘύβοη τὐογέλῳ 07 βοτηθί μη, ὑμίηρ ἃῃ4 Αοο, οὗ ροξοῃ 
- Ὁ, Ὑ70 Ιηΐ τ ΤῸ οἵαῖηι ἕο [8 967: οὗ, Ῥυΐπηον, ὃ 98: ΤῸ 
Ῥ6 οὔ" ἅο.---85. 1 Αοο, οὗ ἀεηιαπά βοιηθυϊηρ δαοῖ Κ7γοηι 
ὑμηρ : 70 ἐλίηξ ΠέοΥν γῖσμέ; ἃ Ῥϑύβοῃ ; ἐο ἀδηιαπά οὗ ἃ ροὺ- 
ἔο οαῳρεοί.---4. ὙΥ10) ΟὈ]οὔϊνο 50} 0 τεέμ7, Βοιῃ θυ ῃἰηρ' ;---αὖ 
οἶδιβα : 70 ερεοί, γεφιῖγο, 8, 4. ΞΌΡΡΙΥ σέτι ἔγομ ργθοθᾶ- 
αοφηναπα, γοφιιοδί, οἷο., ἐλαΐ, ἴῃρ ΟΙδαβθ. 
οἵδ, 6, 2. ἀπαλλαγῆναι, 2. ΔλοΥ. [Ιἴηΐ, 

ἄξω; ἄξων, ουσα, ον, ζαῦ. [ Ρα55. οὗ ἀπαλλάσσυ. 
1η4. δηᾶ ρατῦ. ξαῦ. οἵ ἄγω. ἀπ-αλλάσσω (Αἰἰϊς ἀπ- 

αλλάττω), ἢ. ἀπ-αλλάξω, Ρ. ἀπ- 
ἀπᾶγω. ἠλλᾶχα, ν. ἃ. πᾶ η. [ἀπ-ό, 

ἀπ-αγγέλλω, ἔ, ἀπ-αγγελῶ, ᾿ “ἔτοιη ; ἀλλάσσω, ““ἴο 
1. Δο}. ἀπ-ήγγειλα, ν. ἃ. [ἀπ- οΠμδηρ᾽) (“ Τὸ Οὔ δηρο ἔτοτηἢ"; 
ὅ, ἴῃ ““ βγη ηΙηρ ἡ ἔΌγοΟ : Π6η66) 1, Αςὔ.: ὙΠ ἄδη.: 
ἀγγέλλω, ““ἴο ΟΔΥΤΥῪ ΜοΥα 7.70 | 70 56έ 7γεθ οὐ ἀεἰίυευν Κγοηλ.---- 
ΘαΥΥ τὐογα αδοιέ; ἐο απποιησο, ὦ. Νοαυῦ.: ΤῸ σεέ ΟΠ ἴῃ ἃ ἂν 
γερογέ, γοίαΐε, ἐοἰ. αἀρηοίοα ὈΥ Δοσοιηρδηνηρ δαν. 
ἀπ-αγορεύω, ἔ. ἀπ-αγορεύσω, οΥ 8ἅ].; 6, 82.---3. ΜΙΑά.: 

Ρ. ἀπ-ηγόρευκα, ν. ᾿. [ἀπ-ό, ἀπ-αλλάσσομαι (Αἰξὶς ἀπ- 
ΚΑΥΔΥ ρου ἡ; ἀγορεύω, ““ἴο αλλάττομαι), (. ἀπ-αλλάξομαι: 
ΒΡΘΩΚ 1 (“ΤῸ β5ρθὰῖς ἅναὰν 10} ἀδη. : Ζ7Ό τἱά οπε᾿ 5 δεῖ}, 
ἤρου ᾿ ΟἿΘ6; ἤἴθηῆοο, ““ο Τ6- οἷο, οὔ; ἐο σεέ γἱά οἵ, ἐο 7786 
ΠΟΌΠΟΘ, αἰβονη, ον ὌΡ ἢ; οὔε5 δεῖ, οἷο, ἤγοηι :--αὖ 
666) 7Ὁ φίυθ τ, ζαϊϊ, 6 ε:- 1, 14 ΞΌΡΡΙΥ αὐτῶν (ΞΞ τῶν 
λακπδίρα; ἐο ὅδ 7αέϊχιιοα οὐ Ἑλλήνων) αἴτεον ἀπαλλάξονται 
071} οὐέ ; 8, 8. ᾿ (86. αἱ πόλει). --- 4. Ῥᾳδ55.: 

ἀπ-ἄγω, ἢ. ἀπ-άξω, 2. ον. ἀπ-αλλάσσομαι (ΛΔεῆς ἀπ- 

ἀπάᾶγάγεϊν, 2. ΔΣοΙ. ἱπῇ, οἵ 
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αλλάττομαι), Ρ. ἀπ-ήλλαγμαι, 
1. δου. ἀπ-ηλλάχθην, 1. ἢ, ἀπ- 
αλλαχθήσομαι, 2. 807. ἀπ- 
ηλλᾶγην : ὙΥ 1 ἅδη. 70 ὃ6 
7"εθα ζγοηι, ἐο σεέ γἱά οὗ; 1,18. 

ἀπαλλάττω ; 566 ἀπαλλάσ- 
σω.- 

“ἁπᾶλός, ή, ὄν, Δα]. (ς΄ Βοῖ ᾽ 
ἴο ὑπ ἐουοῇ ; Ὠ6η66) ΟΥ̓ ρΡδ6ι- 
50η5: 76η667,, ἀοἰϊοαέθο. 

ἅ-πᾶς, πᾶσα, πᾶν, δ]. [ἃ, 
1Ϊῃη ““1ηὔθηβινο  [ΌΓΟΘ ; πᾶς, 
“811 1. υδέο αἷ; {δ 
τὐἤοίο, αἷλ οοπιρίεέεοίῳ.---- 5 
Βαθϑῦ. : 8ἃ. ἅπαντες, ὧν, 1]. 
ῬΙυΣ. «44{{ πιθη, αἰΐ ρογ80Ή5.---- 
Ὁ. ἅπαντα, ων, π. Ρἷαν, «Ἅ1| 
ἐλίη,8.---ὦ, Τὴ εὐλοῖο οΥ᾽ ὑμαΐ 
ἀοηοίρα Ὀγ {Π6 βιιθβύ. ὕο ψν ὩΙΟ ἢ 
τύ 
ΤΠ6. ροβιθοη οὗ ἅπᾶς σι ἃ 
δα ϑῦ. 15 Π6. 9816 85 ὑμπαῦ οὖ, 
πᾶς; 568 πᾶς. 

ἀπ-αυθημερῖζω, ν. η. [ἀπ-ό, 
Ϊῃ “ΟΡ μοηϊηρ "ἢ [ΌΓΤΟΘ ; 
αὐθημερίζω (αὐτός, “ 5ε]{, 
ΥΕΙΥ͂ "; ἡμέρα, “ἀΔΥ 7). “ ἴο 
τού 6 βαϊη6 αἀαΥ᾽}}] 170 
γϑέιγη ἐΐθ βαηιθ ἀα ; 2, 1. 

ἀπέδειξα, ὠπεδειξάμην, 1. 
ΠΟΙ, ἴηα, δοῦ, απ τη]. 
ἀποδείκνυμι. 

ἀπέδωκα, 1. ΔΣοΥ. οὗ ἀπο- 
δίδωμι. 

ἀπέθάνον, 2. 6017. 1πα. οὗ 
ἀποθνήσκω. 

ἀπειλ-έω -ὥ, ἔ, ἀπειλήσω, 
1. 80}. ἠπείλησα, ν. ᾿. [ἀπειλ- 
ή, ““ἃ ὑμτοαὺ 1] 1. ὙΥ10} 1)αῦ. 
οἵ ρϑύβοῃ [8 102, (5)]: 70 

15. 1 αὐὐἹθυύίοη.--Ν, Β. 

ΟΕ! 

ΝΟΓΟΑ͂ ΌΣΑ ΝΥ. 

ἐἠγεοαΐοῃ; 6, 84.--9,. ὙΠ 
Αοο. οὗ προαῦ. ΡΙΌΠ. (ΞΞ οΘοσπιαῦθ 

' Ἀ66.) : 70 ἐλγεαΐοιν ἃ Ὠϊηρ’: 
ὅ, 22. 

ἄπ-ειμι, ᾿ἸρΡοΥΕ, ἀπ-ήειν, ἸΠ 
ἀπ-ιέναι, Ὁ. ἀπ-ιών, ν. ἢ. [ἀπ-ό, 
“ΤΟὮ1, ἀυγαν ᾿᾿; εἶμι, ““ ἴο σ᾽} 
1. 70 σο ατὐαν, ἀερατγί. ---Ὁ, 
710 σο ϑαοΐ, γεξγο, εὐἱέπαγαιν. 

ἀπ-εῖπον, 2. δον. σνιϊμοαῦ 
ΡΙ65.; ψ} ἢ ἀπ-ερῶ, Ρ. ἀπ- 
είρηκα, Υ. π. [ἀπ-ό, “Ἷγογὴ ἢ; 
εἶπον, “10 5ρθὰκ᾽ (“Τὸ 
ΒΡΘΔΪΚ Ανναν ΠΌΤ ᾿ἤ ΟΠΘ; ΠΘΠΟΘΘ, 
“ἴο οἵνα 0 8 ὑμῖηρ' ; Π6Π066) 
ΤῸ σίυδ τρ οὐ ζαϊΐ ἴνοτὴ οχ- 
Παπβύϊοη : ἐο ὅθ ἐαξὶριιοα, 
φυθαγ θα, ἐὐ07}) οὐ, οἵα, 

ἀπείρηκα, γονῇ, - 1πᾶ. Ὑξϑς: 
αἸἼΤΕιΤΟν. 

ἄ-πειρ-ος, ον, 86]. [ἀ,“ Ὡρρἃ- 
ὑϊνε᾽); πεῖρ-α,““ ὑγ18}  ((ὙΥ16}- 
οαὖ ὑγ18], Ο7) ΘΧΡΘ ΊΘΠ66,᾽ οὗ ἃ 
ὉΠ1ηρ᾽ ; ΠΘη06) ζ7ηϊηδίγιοέοα, 

᾿ἰρηογαηέ, τεὐαρέϊηρ ἐῶ δῶ- 
,γεογίοησοθ. [ΡΣ ΟΟἸΏΡ. : ἀπειρ- “ 
ότερος. 

ἀπειρότερος, α, ον», ΘΟΙΏΡ. 
Δα]. : 566 ἄπειρος.---Α5 ϑαθθῦ.: 
ἀπειρότεροι, ωὡν, τὴ. ΡὈΪὰα". 
Υ Αὐτῷ. : 716 π1076 1η62- 
»ρογίοησοά : 1, 8. 

ἀπειχόμεθα, 1. Ρ6Γ5. Ὀ]υΓ, 
᾿τ ΡΟ ΓΕ, 1η4. τη14, οὗ ἀπέχω. 

ἀπεῖχον, ΡΟ Γ ἢ, 1πα. 
ἀπέχω. 

ἀπεκτογώς, υἷα, ός, Ῥ, ῬΡοΡΓ, 
οὗ ἀποκτείνω. 

ἀπελθεῖν, 2. 
᾿ ἀπέχορμαι. 

οὔ 

οἵ 

ΔΟΥΙ. 1ηἢ, οἵ 
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ἀπέλθητε, 2. ΡΘ᾽8, ῬΙαν. 
2. 801. 510]. οὗ ἀπέρχομαι. 

ἀπελθών, οὔσα, ὁν, Τῇ. ὃ. δοὉ 
οἵ ἀπέρχομαι. 

ἀπέπλευσα, 1. 101. ἱπᾷ. οὗ 
ἀποπλέω. 

ἅπερ; 506 ὕσπερ. 

ἀπ- ερῦκω, τ ἀπ-έρυξω, 
1. 820}. ἀπ-ήρυξα, ν. ἃ. [ἀπ-ό, 
ἴῃ ““βυγθηρ μη ηρ' "Ὁ ἴοτοο; 
ἐρύῦκω, “ἴο ψαγτὰ οἵ] ὙΥΠ 
ΔΛοο. οὗ πϑασον ΟὈ]θοῦ ἀπὰ 1). 
οὗ ρούβοῃ : 70 εὐαγά οΥ7 Βογηο- 
ἘΠῚ ΤΣ Ο16; ὁ. 8. [ὉΣ ἪΒ 
Ῥεποῆῦ; ἐο εὐαγὰ ο77 Ξογηο- 
ὑμ]ηρ᾿ οηι ΟΠΘ; 8, 25. 

ἀπ-έρχομαι, ἔ, ἀπ-ελεύσο- 
μαι, Ῥ.-. ἀπ-ελήλῦθα, 2. ΔΟΥ. 
ἀπ-ῆλθον, ν. τηϊᾶ. [ἀπ.-ό, 
“ ΥαΥ "; ἔρχομαι, ““ ἴο ΘΟΙΏΘ, 
ἴο σο᾽ 710 σο ατῦαῃ, αδραγέ : 
-ι-ιὴ ἀπέλθητε, ἀο πο αἀε- 
ραγέ, 7, 12.--1ὴ γγο] 1 ]ΟῊ 5 
μὴ 85 1οἴμοα ἴο {ῃ6 ῬΓ68. 
ἸηροΥαῦ. ΟΥὁ 801. 500].; ῬὈαυΐ 
ΠΘΥΟΡ ἤο ὑπ6 ᾿πηρογαῦ. οὗἨ ὑπ 
ΔΟΥΙΙϑύ. 

ἀπ-εχθ-ἄάνομαι, ἔ. ἀπ-εχθ- 
ἤσομαι, Ὁ. ἀπ-ήχθ-ημαι, ν. ῬΆ85. 
[ἀπ-ό, ἴῃ “βγη  ΠΘΠΪηρ' ᾽ἢ 
ἴοτοο ; ἔχθος, “ Ὠαΐο, Ὠαίγοα ᾽᾽] 
ὙΠ} 1)αῦ. οὗ ρούβοι [8 104]: 
70 ὃθ παέεζμϊ ἐο, ἐο δ παΐοα 
ὃψ, ἐο ποῖ" ἐδ λαΐγεά οΥ; 
8, 26. ἶ 

ἀπ-έχω, ΠΡΟΣ, ἀπ-εῖχον, 
ἔ. ἀφ-έξω ἃν ἀπο-σχήσω, 
2. 0, ἀπ-ἔσχον, Υ. ἃ. Ἀπ ἢ. 
[ἀπ-ό, “ἀναγ "; ἔχω, “ἰο 
διῖγο, (0 ΠΟΙα 7 1:: 82 Αδύ.: 
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7ο ποίᾳ οὐ ἄδθερ ατὐαῃ.----Ὦ. 
Νρυΐ. : Υ ΠῚ ἀπό «πὰ ἀδρη.: 
10 ὃθ ατὐαῦ, οΥ αϊδέαηέ 7ΥΟοΏι.; 
--αὖ 4, 81] νι} ΔἌΔοο. οὗ 
“ἍΜ ραβαλα οὗ ὅὅραοθ᾽" [8 με 
οὕ, ῬυηοΡ, ὃ 102, (2).--- 
Μι|ά.: ἀπ-έχομαι, ἸΏΡΟΓΕ, ἀπ- 
εἰχόμην, ἴ, ἀφ-έξομαι: 1} 
ἄφῃ.: 70 λοία οἨε᾽5 δε οἵ, 
ΟἹ τργαϊη, ον; ἰο Ἴδε» 
οἸεἾ8 λαπαᾶς οἱ, ΟΥ αὐϑδίαϊη, 
έοηι; ὅ, 14. 

ἀπήει, 8. 618. 
ΡοΡΕ, 1η4. οὗ ἄπειμι. 

ἄπῃεσαν (οοῃί!. ἀπῇσαν), 
9. ῬΟΙ5. Ρ]ασ, ΠΏΡΟΥ, τηα, οὗ 
ἄπειμι. 

ἀπῆλθον, 2 1η4, οὗ 
ἀπέρχομαι. 

ἀπήτουν, σΟὨἐ. ΠΡ ΡΟΥΓ, 1η, 
οὗ ἀπαιτέω. 

ἀπιέναι, Ῥγ65, ἴηἢ, οὗ ἄπειμι. 
ἀπἵ-τέον, ἢ. σγϑῦῦ}] δα]. 

[ἄπειμι, “ ἴο ἀορανύ,᾽ {Πγοὰρ]} 
νΟΡΌᾺ] τοοῦ ἄπι (:-Ξ ἀπ-ό; ι, 
τοοῦ οὗ εἶμ-ι, “ το ρῸ ")}] ὙΥ1}}} 
ἐστί, εἔο., πὐϑδρα ἃ5. δῃ ΠΏΡΟΥ- 
Β0Π8] νου: Μοβθν ἢ 1) αῦ. 
ΟΥ φθύβοῃ: --- ἀπϊτέον εἶναι, 
(ἐλαξ ἐέ ηιιδέ ὃ6 ἀφραγίοα ὉΥ 
ὕΠ6 πη]; ἢ. 6.) ἐμπαέ ἐΐεψ Ὡλιδέ 
ἀθραρέ οὐ ἐαζ ἐδλμεῖγ" Ἃ16- 
»αγΖι7)6 ;--το ΒΌΡΡΙΥ αὐτοῖς «αὖ 
9,1; ΠΟΥ ἸΠΟΤΘΟΥΘΙ ἀπιτέον 
εἶναι ἷ5 {Π6 ΒαΒ] θοῦ οὗ ἐδόκει. 

ἀπιών, οὔσα, τς Ῥ᾿ ὌΓΟΒΚΘΕ 
ἄπειμι. 

ὅ-πλό-ος, η, ον (οοπέγεαοί- 
ο(, ἁπλοῦς, ἢ, οὔν), Δα]. (“Οπσο 
ΠΠ1ρὰ "; ἤρῃορ, “οη6-0]4, 51}- 

βίηρ, 11- 

ΔΟΥΙ 
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516᾽); Ποηοθ) ΟΥ̓ δβρθϑοῆ: 
ϑίηιρίο, ρίαϊη, δἰγαϊσἠέ-01- 
«ὐαγὰ ; 8, 17, ψΠογ6 ἁπλοῦς 
15 ργϑαϊοαϊοα οὗ λόγος ; ΞΌΡΡΙΥ 2 
ἐστί ἃ5 οΘοραΐϊα [ἴον ἅ-πλέ-ος ; 
ἔν, ἁἅ, ακίῃ ἴο 'αηβουιῦ δα, 
(οΥἸΡΊ 4110) “ομ6 ἢ (οὗ 1μ,Δ0. 
δίην ἴῃ δϊ᾽ηι-ρίθῳ, ϑδίηιν-ρί 5) ; 
πλε ΞΞ πλὴ ἴῃ πίμ-πλη-μι, “ ἴο 
ἘΠΕ Ἢ. 

ἀπό (Ὀεἴογο ἃ βού γονὶ ἀπ’; 
Ῥδἔου δὴ αϑρ᾽ ταῦθα νόννοὶ ἀφ᾽), 

ΟΠ ΡΙΒΡ. ρον. ρϑη.: 1. 2) γΟΏ1, ἣν 
Π6 ἔα ]οϑῦ τηθαηϊηο οὗ {Π6 
[6 1η.---9. ΟΥἨ πὸ: ΖΟΏ), 
δησ6, αὐέον", διιδϑοφιθημέϊῳ ἐο 
[ἀΚῖὴ ὅο ϑἕίδηβ, ρᾶ, ““ἈΝΤΩΥ 
ἔροτα {ΠΝ 

ἀπο- -βαίνω, ἔ, ἀπο-βήσομαι, 
Ῥ. ἀπο-βέβηκα, 2. ΔοΥ. ἀπ-έβην, 

γ. ἢ. [ἀπό, “ἔγο;λ᾽; βαίνω, 
έ ἢ Δ Το. σο, ἔτότη"; 
ὮΘ6η66) 70 φσο 7ογέλ ἴγοῃγ ἃ 
ψ 6550] Οἱ {ο ἰαηᾶ ; ἐο αΐδοηι-ο 
δαγᾷ. 

ἀποδεδειγμένος, ἡ. ον, ΒΡ. 
ΡΘΕ. ρᾷββ. οἵ ἀποδείκνυμι. 

ἀποδέδῦκεν, 8. Ῥ6Ι5, 5'ηρ, ᾿ 

ΨΟΓΑ Βζαά Υ͂. 

8. ΟΥ̓ δὴ ορϊπΐοῃ ἃ5 Οδ͵]ϑοῦ : 
τι αἀοἰζυθ:,, αἀφοίαγ6.----Ὦ. Ἐ]14. 
0: 1ο αεοίαγο ἐδαΐξ; 

μν Ὑύσο: διδράσκω, ἢ ἀπο- 
δρᾶσομαι, Ὁ. ἀπο-δέδρᾶκα, 
2, 80. ἀπ-έδραν, ν. τι. [ ἀπό, 
ΑΜ ἢ; διδράσκω, “ ἴοταῃ 
Το γὼ αἰσαψ οὐ ο΄; ἰο 3366 
αισαν ὃψ 5ἐφαϊζέδ. 

ἀπο- -δίδωμι, ΓΤ. ἀζη- δώσω, 
1. δοῖ. ἀπ-έδωκα, 2. 801. ἀπ- 
έδων, γ. ἃ. ἰ ἀπό, ““ὍΔοῖ ἀραῖη᾽; 
δίδωμι, “ἴο οἶνα᾽᾽] 710 φσἕυθδ 
δαοζ, γ"δέο7.6, γοέι7). ;--ταῶαῦ 8, 
[7 ἀποδίδωσι ἰ5 {Π6 Ἡν Σ 
ῬΓοβοηὐῦ [ὃ 144, 1]. 

ἀποδοῦναι, 2. ΔΟΙ" 
ἀπ οδῖδωμι. 

ἀποδράς, ἄσα, ἄν, Ῥ. 2. 8ΔοΥ. 
οἵ ἀποδιδράσκω. 

ἀπο-δύω, ἔ. ἀπο-δῦσω, Ῥ. 
᾿ ἀπο- ἘΉΡΚΕ 1. 8ΟΙ. ἀπ-έδυσα, 
γ. ἃ, [8πὖ. ,[Ξ- Ταῦ 
αἀθηούϊηρ' ““ΤΌΥΘΙΒᾺ] Ὁ οὗὨ {Π6 
ἔογοθ οὐ ὑμ6 5170 16 τον ; δὔω 
(οἵ Θ]Ἰού!65, δέο.), “"ἴο ραῦ οῃ 3] 
““ΠῸ γϑνϑῦβ 8 ρμαῤϊηρ' Ομ ἢ; 

τη, οὗ 

᾿ΠΘΠ06) 1} Ασα. οὗ Ῥϑύβοῃ 
ἀπο- δείκνῦμι, ἔ, ἀπο-δείξω, ᾿ΔΙοπα: 70 δέγρ; 8, 29. 

π 56 Γ. ἀπ-έδειξα, -- [ἀπό, ἀποθάᾶνῃ, 8. ΡΘΥΒ. ΒΙησ, 
“ον Ὲ}}"; δείκνυμι, ““ἴο 5Βῃον᾽) 3. 8.01. 5080]. οὗ ἀποθνήσκω. 
(“Τὸ 51|ον ἔογξῃ ἢ; μθη6) 1..) ἀποθᾶνούμεθα, 1. Ρ6Γ5. ὈΙῸΓ. 
Ἄϊδος “720 φγοάμιοο, δλοιυ, ἐν τη. οὗ ἀποθνήσκω. 
δγίηρ )οτισαγά, οἴο.; 8, η.--ὄὩ. ἀἄᾶπο- -θνήσκω, ἔ,. ἀπο-θανοῦ- “ 
Μιά. : ἀπο-δείκνῦμαι, ἢ, ἀπο- μαι, 2. 801. ἀπ-ἐθᾶνον, ν. Ὦ. « 
δείξομαι, 1. δον. ἀπ-εδειξᾶμην, [ἀπό, ἴὰἡ “5 θη  ΘηΪηρ' ἢ 
Ῥουί. Ῥα55. ἴῃ τηϊα. ἴογοΘ ἄπο- ἴοτοο; θνήσκω, ““ἴο αἰ6᾽ 1. 
δέδειγμαι, (“ΤῸ 5Πον ἕο! 70 αἷ6.---ὦ. ἴῃ 2. 80.: 70 
δΞ ΟἸΘ᾽5, δέ6., ΟὟ ̓; Ὠθπ00) ἄσυθ αἰθα, 1.6.: 8. ΤῸ ὅδ 

ῬΘΡΕ. 1η4. οὗ ἀποδῦὕω. 



ΕΟ ΌΞΦΕΩΕΥ. 

αφαᾶ.---- Ὁ. Τὸ ὅ6 ρει ἐο ἀφαΐέϊ; 
1, 15.--οἌἍἮ 7Τ0Ὸ ὅδ 5ἰαϊ ἵν 
Ῥαθι]6, ἐο γαϊ ; 1, 17. 

ἀπο-θῦω, 1. Σοῦ. ἀπ-έθῦσα, 
ν. ἃ. [ἀπό, ἴῃ ““ ΒίΓο σ  ΠΘΗΪ Πρ" 
ἴογοθ ; θύω, “ἰο οἵδ ὑρΡ᾽]} 
70 οΓ797 τ᾿ βουηθίῃϊηρ' ἴῃ 60}- 
ΒΘαΌθη086 οἷα νον; 1,1. 

ἀποικ-ἴα, ἴας, ἴ. [ἀποικ-έω, 
“ {ρ βϑῦϊ]6 ἈυναΥ ἔγτοπὶ Ὠογη6}} 
(“Α κπουθ]ϊηρ ΜᾺ ῸΠῚ 
ΠΙΟΠΊ6 ᾽᾿; Π6η66) 4 δεοἰέϊεηιεηΐ, 
οοἰοηνψ. 

ἄπ-οικ-ος, ον, :α]. [ἀπ-ό, 
Ὁ ΠΌΤ ὩΣ; οἶκ-ος, ““ἃ 
οῦβ6 1 (“ Βείῃρ' να ΤΟΙ 
ΟἸ Θ᾽ Β Ποιβθ᾽᾽; 6η06) «ἁΦηυαν 
οι ἤἄοηιθ, αὐγοαάᾶ. --- Α8 
Θαϊδῦ. : 8. Μαβο. : (“πο 
ΔΝΔΥ ΠΌΤ ΠΟΙ, οη6. ὉΡτοδα᾿ἢ; 
Π6η06) «4Ἅ 5οέέίογ, οοϊοπῖδέ ; 
ὅ,10, φέο.----Ὦ. ἔτη. (560. πόλι"): 
(“Α οἷν αὐτοδα "; μθη.06) «(4 
δοίέοηιεηέ, οοἰοης ; 8, 2. 

ἀπό-κειμαι, ἔ. ἀπο-κείσομαι, 
ν. τα. [ἀπό, ““Δραγῦ 07) ανγαν "ἢ; 
κεῖμαι, “ἴο 116 ο7) Ῥ6 ]Ἰαϊὰ ᾽) 
(“Τὸ ᾿ἴ6 ἀραγῦ, ἴο 6 ]Ἰαϊὰ 
ΑΥΑΥ ἢ; Ὠ6Π06) 70 ὃς ἰαϊὰ ἴῃ 
δέ076 ΟΥ̓ ἰαϊά τ; ἐο ὃ6 δέογεά 
4. 

ἄπο-κρίνομαι, ἢ, ἀπο-κρὶν- 
οῦμαι, 1... 80. ἀπ-εκρινᾶμην, 
». Ῥᾶ55. ἴῇ υηἹᾶ, ἔΌγΟα ἀπο- 
κέκρϊμαι, 1. ΔΟΥ, Ῥᾶ55. 1 τη, 
ἔογτοθ ἀπ-εκρἴθην, ν. γηϊ4, [ἀπό, 
“ρου ἢ; κρίνομαι (τη14,), ἴῃ 
ἴογοθ οἵ “"ἴο δα]υᾶρθ ᾿᾿ 5οῃιο- 
ὑπίηρ' ἴο βο1ὴ6. οΠ6] (“Τὸ κ8ἅ- 
ἦυάρο "  ρβοῃηρίῃιηρ ἴο 5016 
«ἀὐῦ υς ρι 

Ὡς τι ὡϊκκρις 

Ἢ Ὁ [ν π ριτὰ 

» 

ΨΩ κᾶν ὁ ἡγε ἔ ἔ 
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ΟΘ “ΤΌΤ ᾽ ΔΠΟΥΠΟΥ ; ὮΘΠΟΘ, 
“00 ρῖνο ἃ ἀθοίβιοη, ῬΥΟΠΟΌΠΟΘ 
Δ ΟΡΙΠΙΟΙ ̓ἢ τ βρθούϊηρ' ἃ χηδὺ- 
6; Β6η06) 1. ὙΠ} αὖ. οὗ 
ῬΘΙΈΟΙ : 1710 σίυθ αὐ αΉδΊ067,, 
ΟΥ ἐο γερίψ, ἰο Βουὴθ ΟΠ6.---2, 
ὙΠῈ πρός. ἅπα Αοδ; :"..70 
γορίψ ο ἃ ΔαΘΒΟΟΩΟ Ο7" 
αυοβέϊοι ; 4, 8.--.- ὃ. ΕΟ], ὉῪ 
ΟΡ͵]Θοὔϊνα οἰαθιβθ, ο7᾽ ὅτι: ΤΌ 
ΑἸ 81067,, ΟΥ γορίῳψ, ἐλαΐέ, οἷο. 
--4. ὙΥ1} Αοο. οὗ {μϊηρ: 7Ὸ 
φῖτθ βουηθυ Ὡ]ηρ' α8 αὮ αΉἩδιυ67" ; 
0 αΉ διῦε2". 

ἀπο-κτείνω, ἔ, ἀπο-κτενῶ, 
Ῥ. ἀπ-έκτονα, Ἰαΐον ἀπ-ἐκτᾶκα, 
1, 801, ἀπ-έκτεινα, Ὁ. ΒΟΥ. 
ἀπ-ἐκτἄᾶνον, Υ. ἃ. [ἀπό, ἴῃ 
ἐ ΓΘ Πρ 61) σ᾽ [ΌΓΟΘ; κτείν- 
ω, ““ἴο ΚΙ1 70 ζῖϊ οὐ δίαψ; 
--αὖ 7, 16 ἀποκτείνουσι 15. {116 
Ηβἴουϊο ρυθβοθηύ [ὃ 144, 11]. 

ἀπολαᾶβών, οὔσα, ὄν, Ῥ, 
2. 0}. οἵ ἀπολαμβᾶἄνω. 

ἀπο-λαμβᾶνω, ἢ, ἀπο-λήψο- 
ιαι, Ῥ. ἀπ-είληφα, 2. δοΥ. ἀπ- 
ἐλᾶβον, ν. ἃ. [ἀπό, ““ὍΔ 01 ᾿;; 
λαμβάνω, “ ἴο Κα] 70 ἑαζε, 
ΟἹ γεορεῖυε, δαοῖ ; ἐο φεέ ϑαοζ. 

ἀπο-λείπω, ἔ, ἀπο-λείψω, 
2. 8.01. ἀπ-έλϊπον, 2. ρον, ἀπο- 
λέλοιπα, ν. ἃ. ἃ πα ἢ, [ἀπό, ἴῃ 
“9 χη ΘΠ 51Υ 6 ̓ ἔΌΓΟ6; λείπω, “ ἴο 
Ιρανο,} 1. Αοὔ.: 70 ἴεαῦθ 
αἰέογίῳ ; ἐο γογδαΐζε, αϑαπάθη. 
--ὥ, Νρουύ.: ΤῸ ἀεδεγέ, ἃ5. ἃ 
ΒΟΙΑΙΘν, οἕο. ; 6, 5932.--- 8. Μι|Ιά.: 
ἀπο-λείπομαι, . ἀπολείψομαι : 
ὙΠ} ἀδῃ. : 70 δὁ εὐαπέϊηρ ἸΏ, 
ἐο 7χαϊΐ οἵ, ἐο γζογδαζο; 4, 20. 
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ἀπολΐϊπών, οὔσα, ὄν, Ῥ. 2. ον. [ὈΥ 5ρθϑακίηρ', ἔο δαῃ ἱη ἀο θη06, 
οὗ ἀπολείπω. Ἄνω 

ἀπ-όλλῦμι, ἦ( ἀπ-ολέσω, 
Αὐϊς ἀπ-ολῶ, Ρ. ἀπ-ώλεκα, 
ΑΔ6 ἀπ-ολώλεκα, 1. ΔοΓ. ἀἂπ- 
ώλεσα, ν. ἃ. [ἀπ-ό, ἴῃ ““1ηὔθη- 
βῖγθ᾽ [Ὅγοα; ὄλλῦμι, ““ἴο 46- 
ΒΌΓΟΥ ; ο 1056] 1. Δοῦ. : ἃ. 
ΤῸ οεδέγου εἰἰέογίν, Κἰἰί, δίαμ. 
--Ὅ. 70 ἴο596.---. Μιά. : ἂπ- 
ὀλλῦὕμαι, ἢ. ἀπ-ολοῦμαι, Ῥ. ἀπ- 

᾿ όλωλα, ΡΙὰρ. ἀπ-ολώλειν, 2. 
80, ἀπ-ωλόμην, (“ΤῸ [Ιο86 
ΟἸ Θ᾽ 5 56} ἢ Π6η06) 70 ρο») δῆ, 
εἰΐδ. 

᾿Απόλλων, ὠνὸος (ΑΟο. 
᾿Απόλλω (Ὀᾳαῦ τηοϑῦνγ [1ῃ 
Δα] τ Ὁ]0η5) ἀμ ἰαΐον ᾽Ατ- 
ὀλλωναὺ), πϊ. 4γοϊϊο; 5οὰ οὗ 
Φαριῦον απᾶ Ἰμαύομα, Ὀτγοῦμ θ᾽ 
οὗ Πίαμδ, απ βαης-οσοα οὗ {Π6 
αποϊθηῦ τοῖα αηα ἘΟΙΊΔΠ8. 
Ηρ ννὰβ τον θα δ5 08 ἀοιὺν 
0 ἀοβύνογοα πθ πρὶ ουϑ, 
αγουύοα ονιὶ, ργοϊθοῦθα ἢἤσοϊκϑ 
Ὁ ηα ΠοΡᾶβ, Ῥγοϑι θα οὐϑὺ Π6 
Γοπηἀαύίοι οὗὨἨ ὕοννῃβ ἃ πα ΟΥ̓ΘΥ 
οἷν! σουσα αἰ 0165 ; ν ῖ16, {αγ- 
ὑΠ6 1} 5011, Π6 νγὰβ μοὶ ἴο Ῥο. 
{π6 σοῦ οὗὨ ῬγΟΡΉΘοΥυ, μα οὗ 
Β0ΠΡ᾽ Δα ΠΤ] 0510. 

ἀπο-λογ-έομαι -οὔμαι, ἔ 
ἀπο-λογήσομαι, 1. 8οΥ. ἀπ- 
ελογησᾶμην, 1. 801, Ῥᾷ55. ἴῃ 
τηϊᾶ, ἴοτοθ ἀπ-ελογήθην, Υ. 
πᾶ. Γἀχό, ΦΑΥΔΥ ἔοι ἢ"; 
λόγ-ος, “ἃ ποτα] (“Τὸ σοῦ 
ΟΠΘ᾽ 5 5618 αὐναν ἔγομι “ἢ ἃ αΠΠΠ0- 
αἰέν, ἀληρΥ, δέο.. ΚὉΥ νου α5 "ἢ; 

ἐο ἠιαΐθ οτμθ᾽ 5 ἰφἤθησο. 
ἀπόλοιτο, 8. Ῥ6Ὶ5. 51ηρ. 

2. 80Υ. ορῦ. μϊᾶ, οὗ ἀπόλλῦμι. 
ἀπο-πήγνῦμι, ἔ, ἀπο-πήξω, 

Υ. ἢ. [ἀπὸ τὸ “ΤΠΒΠΔΙ ΕΟς 
ἔογο6 ; πήγνυμι, “ἴο ἔαϑύθῃ ἢ); 
6 η66, οὗ Ια αϊα5, “ ἴο {6626 ᾽] 
Το ηιαΐθ ἐο γθ626 . ἐο ἤγϑεξ6, 
οοηφθαΐ; --- αβΒι : 10 ὅθ 
7 γοζθη, οὐ οοηφοαϊοά.---Ῥα 88. : 
ἀπο-πήγνὕμαι ;--αὐ 8, 15 τῷ 
ἀποπήγνυσθαι 5 ἃ γΟΡΌαΪ 
βαθὺ. οἵ 1)αΐίνθο οαθ6; 8566 
1.:δ, το. 2. 

ἀπο-πλέω, ἔ, ἀπο-πλεύσομαι 
ἃηα ἀπο-πλευσοῦμαι, 1. 80 Υ. 
ἀπ-ἔπλευσα, ν.".[ ἀπό,“ ἃνναν"); 
πλέω, “ἴο 5811] 170 5αγ 
ατυαν, οὐ ΟἿ). 

ἀπόπλους, ου, Ὡ!. [οομί". ἔν". 
ἀπόπλο-ος; ἴον ἀπόπλε-ος, ἔν. 
ἀποπλέ-ω, “ἴἢο 5411} ἀναγ 7] 
(“Α βαρ ΑΨΔῪ “Ὁ; Π6Π66) 
Α΄ λοπιοριυαγά πὉογαφο, ἃ υοψαγθ 
ἄοηιο; 6, 20. 

ἀπόπλῳ, 
ἀπόπλους. 

ααῦ. οἱ ΒΙΠο, 

ἀπορ-έω -ὥ, ἢ ἀπορήσω, Ῥ. 
ἠπόρηκα, 1. 8οΥ. ἠπόρησα, ν.Ὡ. 
[ἄπορ-ος, “νἱῦποσῦ Τθ 8 ΟἿ" 
ΤΟΒΟΌΓΟΘ 7 (“ ΤῸ Ὀ6 ἄπορος "ἢ; 
Ὠ6Π06) 1.: ἃ. ΑΙομο: 7Ὁ ὅθ αὐ 
ᾧ ἴο55, ἐο ὃ6 ρεγρίουϑρα ; ἐο ὃθ 
ἡ) ρογρίοωϊέψ οὐ αἰ βου ἐὲ68.---- 
Ὁ. 1} ἀοη. οὗ ὑμίηρ : 7Ὸ 
ὦ αὐ ὦ ἴο88 707, ἐο ὃ ἐπ τυσαηΐ 
Οὔ; 1, 11.---οὐ:« Μιά. : ἄπορ- 
έομαι -οὔμαι, ἔ, ἀπορήσομαι, 

Πη666) 70 ἀοίοηα οἠδ᾿5 δεῖ Ὁ. ἠπόρημαι -Ξ πο. 1. ἃ; 2, 24. 



ΨΟΓΑΒΟΣΑΔΜΥ. 

ἀπορ-ἴα, ἴας, ἔ, [14.] (“ΤῈΟ 
βύαῦο, ο7) ἀαα]ῦν, οἵὗἨ ὑμ6 ἄπορ- 
ο5ἢὩ Β6η06) 1. “ογρίοωϊέψ, Θη1- 
θα») αϑ8η16η.---ὦ, Α αἰδιεοιέῳ; 
ῳ αὐῇδ[οὼιοιέ οἱγοιηνδία! 6. ΟΥ̓ 
ηιαΐέο).. 

ἄ-πορ-ος, ον, 84]. [ἀ, 
“ ῃρραῦϊνο ᾽΄; πόρ-ος, ἴῃ ἔΟΤΟΘ 
οὔ “685, ΓΟΒΟΌΟΘ᾽ 1(( ὙΥ10}- 
ουῦ πόρος "; Ἰδπ660) ΟΥ̓ ρεοι- 
Βοηδι. ΠΕ πῇ : 4Δέ ὦ ἴθ88 
λοιῦ ἐο ἃο, εἔο.; Θ, 20. 

ἀπο-σήπομαι, [(. ἀπο- 
σἄπήσομαι, Ὁ. ((ῃ δοῦ. [Ὁ1}}}) 
ἀπο- σέσηπα, 2. 0. ἀπ-εσἄπην, 
ν. Ῥα858. [ἀπό, ἴῃ ““Βύγθηρῦῃθη- 
ἱηρ᾽ ἢ ἴὈγ06 ; σήπομαι (ρ888.), 
““[ο Ὀθοοιη6 τούθῃ ; ἴο τοῦ 7] 
ΟΥ̓ [16 πιθοῦ οὗ ὑΠ6 Ὀοάᾶν: 
10 δοοοηιθ πιο» 661, ἐο η107 {ϊ- 
ΨῈΠ1 888 1. δ, πο.- 2. 

ἀπο-τέμνω, ἴ. ἀπο-τεμῶ, Ῥ. 
ἀπο-τέτμηκα, 2. 8ἃ01΄. ἀπ-έτἄμ- 
ον ἃμα ἀπ-έτεμον, ν. ἃ. [ἀπό, 
ΘΝ; πέμψω, “ἴα αὐ 3᾽]. 70 
οὐ ΟἹ ὕμ6 θα, φέο.; 4, 17. 

ἀποτεμών, οὔσα, ὄν, Ῥ. 
2. 801. οὗ ἀποτέμνω. 

ἀποτραπόμενος, ἡ, ον, Ῥ. 
2. ΔΟΥ. τη. οὗ ἀποτρέπω. 

ἀπο-τρέπω, [. ἀπο-τρέψω, 
ν. ἃ. [ἀπό, ““ἴναγ ᾿; τρέπω, 
““ἴο ὕπγῃ ᾽᾽] 1. 70 ἐμγ, αἰυαν. 
--ὦ. ΜιΙα. : ἀπο-τρέπομαι, 
2. 801, ἀπ-ετρᾶπόμην, ΤῸ ἐμ 7Ή 
ΟἼ6᾽ 5 δεἰγ, οἵο., σισαν ; ἐο 171) 
δαοῖ, γοένγΏ. 

ἀπο-τρέχω, ἔ. ἀπο-θρέξω, 
ἀπο-θρέξομαι, ἀῃ!αἃ ἀπο-δρᾶμοῦ- 
μαι, ὦ. 80Υ, ἀπ-έδρἄᾶμον, Υ. Ὡ. 

7} 

[ἀπό, “ οἵ 07) ἄνγᾶν ᾿; τρέχω, 
πος ἐπ 7.1 Ζ  μἃ. ΟἿ 
αιυαν. 

ἀπο-φεύγω, ἢ. ἀπο-φεύξομαι, 
2. 801. ἀπ-έφὔὕγον, 2. Ρ. ἀπο- 
πέφευγα, ν. ἢ. [ἀπό, ““ἀννὰν ᾽; 
φεύγω, ““ἴο 66 1. 71Ό 7166 
ατυαν.--ῷ, 10 ὁδοῶρθ. 

ἀπο-φύγών, οὔσα, ὀὁν, '. 
2. ΔΟΓ, οἵ ἀποφεύγω. 

ἀπο-χωρέω -χωρῶ, ἢ. ἀπο- 
χωρήσω, 1. 8Δδ01. ἀπ-εχώρησα, 
ν. ἢ. [ἀπό, ““ἀινὰν ᾿; χωρέω, 
“το ΡΟ 1. 10 σο ατσυαν, αἀ6- 
ραν .---, Το ευἱέλαγαιο, γο 76, 
γρέίγοαξ ;---αὖ 7, 16 ἀποχωροῦσι 
ἜΝ Ηἰβίουϊο ρυθβοηῦ [ὃ 144, 
1, 

ἅπ-τω, ἔ, ἅψω, 1. ον. ἧψα, 
δι 8..:. 1. Δοῦ, " “Ζ 0.17 ἀϑϑέθα, 20, 
ἔο 7οΐη.----ὦ, ἍΤΕ, : ἅπ-τομαι, 
ἔ, ἅψομαι, 1. ον. ἡψἄμην, (““ Τὸ 
Γαβύθῃ, 07) 1Οῖ ἢ, Ομ θ᾽ 5. 5611 ἴο 
βοιηθύῃ!ηρ"; μ6η 66) ΥΥ 10} ἅθη.: 
(““ Τὸ ὕκϊκα ογ" ἴὰγ δοϊὰ οὖ; ἴο 
[ου ἢ ἢ; ὨΘης6) 70 ἐομοῖ, 1. 6. 
ἔο Φηγασθ τη) οὐ τἰπαογίακθ ὦ 
ηιωξέογ" ; ΘΟ, 28. 

ἀπωλλὕμην, ᾿προ νυ, ἰηᾶ, 
Ὡ14, οἵ ἀπολλῦμι. 

ἀπωλόμην, 2. 401. 1η4, τη ϊά, 
οἵ ἀπολλῦμι. 

1. ἄρα, ᾿πὐογτορσαύϊνα ρανὺ- 
1010 (ΞΞ 1μαὉ. πὰ) υϑοα ἴῃ 
ἸΠΔ. ΚΙηρ ἃ αποβύϊοη, ἃπα [ἴῃ 
ῬΙΌΒΘ ΑἸνγαγβ Ρ]δορα ἢγβύ ἴῃ ἃ 
βθηΐθηθθ. [ὑ 15 ποῦ Το παογρα 
ἴηἴο ΕΠ, 5}. 

2. ἄρα, εἄν.: 1. Τεγοΐαηοο, 
ἑημαφοα.---ὦ, ΤῸ αὐοϑύϊοηβ : ΤῸ 



"ὃ ΡΟ ΒΌΟΖΣΔἍΑΜΥ. 

ΔΚ δηϊαζΖοιηθηῦ: 15 οἷα, 
»ῆαῳ ψοι; ἐΐφη τη) ἐδθ εὐογίά. 
--Ἑϑὁ. Ιὴ :ηξργθηῦα] [ΌΓΟΘ: 
Τάφθη, 8ο ἐΐθη, ἐλευ ζοῦο.---4. 
1» ἐλὶϑ 6α586, οἷο. 

ἀρἄτω, 8. ῬΘΥΒ, ΒΙηρ', 1. 80Γ. 
ἱπηροναῦ. οἵ αἴρω. 

ἀργύρ-ἴον, ίου, τ᾿. ἀΐπη. 
ας ἊΣ “ΒΠν ΟΣ 7] (“ 5118}} 
ΒΝ ον ἦ; ἤθηῆσθ, “8. Ῥίθοθ οὗ 
ΒΙΠ νοῦ; ἤθη606) 1. Δϑέζυθ}- 
φῃηοΉῳ. ἐν 1η οοἸ]θούϊνο [ΌΓ66: 
Μοηεν 1 ἴῃ ΘΘΏΘΙΆΙ. 

ἀριθμός, οὔ, τα. : 1. ΝΥιηιδεῦ. 
-2. ΟΓ γτοορϑ : Α πιιηιδογίη, 
ὦ Ὠλιιδέ67,, 

ἀριστ-άω -ῶ, . ἀριστήσω, 
Ῥ. ἠρίστηκα, 1. ἃογ. ἠρίστησα, 
ν. ἢ. [ἄριστ-ον, “ἴΠ6 τηϊ4-ἀαν 
1768] ᾽᾽] 70 ἑαΐε ἐΐδδ ηνϊά- αν 
"ιθαΐ. 

ἀριστερός, ἅ, ὄν, 4]. Ζε7έ, 
γῇ ἐλ ἰε7έ δ1416.---ὦᾺ 5 ϑαθδύ. : 
ἀριστερά (50. χείρ), ἃ ἂς, ἴ. Τ΄θ 
ἰε ἐς λαηά :---ἐν ἀριστερᾷ, ΟἿ 

ἐλθ ̓  ἰεξέ λαπά. 
ἄρ-ιστος, ίστη, ἰστον, 86]. ; 

ἸΤΘΡ’, ΒΌΡΘΙ]. οὗ ἀγαθός : Βεϑεέ 
οὗ 105 Κιπᾶ ; τ1οδὲ εαορίζοηξ 
[ὈΡ͵7ῸΡ. ἀκίηῃ ἴο ϑὅδη8. τοοῦ ΥἘῚ1, 
Ιῃ τὰ μα ἴοσγοθ οὗ ““ἴο! 
ΟἤοΟΒ6 ἡ; 8ἃῃᾷ 580, 1106 Ά}]Υ, 
«χηοϑῦ ΘΠοβθῃ μ 

᾿Αρίστων, ὠνος, τὰ. «ΑγἹδίοη; 
8} Αὐμϑηΐδῃ βϑαῦ ΠΗ ΟΠ]Π- 
Ἰηἄομυβ ἀπ ϑδῃγῦϊαβ. ἢ. 8 
ΘΙΑΒΒΥ ἴο ᾧπμ6 ΞΞΙΠΟΡΙΔΗΒ ; 
6,14. 

᾿Αρκάς, ἀάδος, Δα]. «470αά- 
ἑαῃ ; οΓ, οὐ δοϊοηψίη ἔο, 

Αγοααία, [6 σοηίγαὶ σἰαίο οὗ 
[Πη6 ῬαΙορομηθβϑιιθ (ΠΟ {Π6 
ΜίοΥθ8).---Αβ δαϊβῦ. τ.: “ἢ 
“γοααϊαΉ. 

ἀρκέω -ῷ, ἢ, ἀρκέσω, 1. 801. 
ἥρκεσα, ν. Ὡ.: 1. ΑΙοηπα: 70 
δε δι βοϊοηέ ; ---οὖ 1. 18. ““1Ἰὴ 
Πα} 61."--ῷ, ὙΠ 1)αῦ. : 70 
δ6 δι βίοϊοηξ ΚΟΥ ;--ταῦ ἢ, 11 
ἀρκεῖ Ὠδ5 1ῸΓ 15 Βαθ]θοοῦ {Π6 
πθαῦ. ΠΟΙ. ΡῬὶα". τὰ εἰρημένα 
Γὃ 82, 41.--- Πηρ618. : ἤρκει, 7 
ἐσα8 δι) οἰοτιέ {07 ;---αῦ 8,18 
ἤρκει Ἀἃ5 ον 15 Θαθ]οοῦ 
σώζεσθαι δι᾽ “ἡμᾶς. 

ἅρμοσ-τής, τοῦ, τὴ. [ὉΡ 
ἁρμοδ- τῆς; ἔτ, ἁρμόζω (ΞΞ 
ἁρμόδ-σω), χὰ ἴογοο οὗ “ἴο 
ΘΌΥΘΙΏ, ΘΟ θηα, τ]6᾽] 
(“Ομ ψο ΡΌΥΘΡΙΒ,) δέο.; 
Ὠ6Πη06) 4 λαγηιοϑδέ ; ἃ ὩΒΠῚΘ 
σίνθη ἰο μ6 φοῦε701', 60η1- 
γιαηα67,, ΟΥ γ7||67' οὗὨἨ 512} 65 
δ ηα ΟΓΘΙΡῊ ΟἸὔϊ65, βοηῦ οαὖ ὈΥ͂ 
[ΠηΠ6 Τμδοραερυηοηϊ8 η8 ααηρ' 
Π6 ἔϊπη6 οὗ [Π61} ΒΌΡΓΙΘΙΒΔΟΥ. 

ἁρπᾶγ-ή, ἢ», ἴ. [ἢ». ἅρπᾶζω, 
“10 φῥἰαηᾶον, ὑῃγοῦρ τοοῦ 
ἅρπαγ] 3. 4 »ίωπαεγίηφ, ΟΥ̓ 
' ρει ασίηφ ; ρίζαφο.----ὦ, Ρίμη- 
67, δοοέψ. 

ἁρπᾶζω, {, ἁρπᾶσω ἈῖμΣ 
ἁρπάξω, ἡ. ἥρπᾶκα, ν. ἃ.: 1.0.7 
70 δπαέολ, οὐ ρίμοϊ, αἰὐαν, ΜΝ 
-ῷ, 70 8οῖζθ απὰ σαν Οἱ 
ὈΥ ἴοτορ, δέο. ; ἐο ρίμπαφυ ;--- 
αὖ 8, 18 πἀδοᾶ Δ Ὀβοϊαΐοϊν.---θ, 
ΟΥ̓ ΔΓ 15, θέο.: Τοϑβοΐχο ᾿αϑέξίῳ, 
δηαΐέοϊ τ. 
Ἄρτεμις, ἴδος (6. ἴδα ἀπά 



ΓΟΣΓΑΒΟΣΖΖΟΥ. 

ιν), ἔ, «ἀγέορηνδδ, ὑπ6 Πογηδῃ 
Τίαηα; ἴμ6 ἀαυρσῃῦοῦ οὗ 
«αριΐο μα Ταἴομα, αμα {16 
βιβύου οὐ Αρο]]ο ;--οὖ 8,6 τὸ 
τῆς ᾿Αρτέμιδος ΞΞ τὸ μέρος, εἕο. 

ἄρτος, ουὅ, τη.: 1. 4 ἰοαῇ οὗ 
Ὀγοϑα ;--- ΡΒ]. : «Ζοαῦνο8.---. 
Ιη ΘΟΠ]θοὔϊνΘ ἴΌΓΟΘ : 8γεαά. 

ἀρχ-ή, ἢς, ἔ. [ἄρχ-ω] 1. 
[ἄρχω, “ἴο ὑττς Ὑ {ἀθπλὲ 
γν Ὠ1Οἢ ὈΘΡΊΩΒ ἢ; Π606) 4 δε- 
σϊηηΐηρ.--- Ὁ. εὔυ; “ [0116] 
(““ΤΗαῦ τ 0 τα ]65 ἢ; ΠΘΠΟΘ, 
““ ΒΟ ΘΙ ΘΙρηῦγ, ἀογϊηϊο ἢ ; 
ἢ6Πη06) “44 σουθγηηϊιθηέ, ρ70- 
υἵῆοθ, οἷο. :---αὖῦ 6, 24 ΔρρΙ]ϊοα 
ὕο {86 βαύγδρυ οἵ ΤΙΒΒΆΡΠΘΙΊ6Β. 

ἄρχ-ω, ἔ. ἄρξω, Ῥ. ἦρχα, 
Β ΟΣ ἥρξα, ..ἃ. Ἀπ π.: ἴ, 
βσνος Ὑντ δη. : ἃ. [ὃ 119, 
Οὐ-ς. 2] ΤῸ δερσίῃ ; ἴ, 84.---Ὦ. 
[8 102, (4), ΟὐΞ5.1 Το γεΐο, 
σοηιηναηα.----ὦ, Νουῦ. : 70 λοία 
γεἶθ οΥ οὔῆσο; ἐογοῖο; 7,10.---9, 
Μ|ιά. : ἄρχομαι, 1. ἔ, ἄρξομαι, 
1. Δογ. ἠρξἄᾶμην : ΥΙῸῈ πη : ΤῸ 
δοσῖῃ ἐο ἀο, οἔο. ; 2, 22 : 6, 28 
[ΡΤῸΡ. δκίῃ ἴο ὅδ 8. τοοῦ ΑΒΗ, 
ἴῃ ἔΌγοΘ οὗ ““ἴο ὈΘ 80]6 ᾽]. 

ἄρχων, ουσα, ον, Ῥ. ΡΓ685. οὗ 
ἄρχω.---Α5 ϑαθβύ.: ἄρχων, 
οντος, Τὴ. : ὃ. 44 γιῖ67, οἰἠϊεῦ, 
οἠϊοξέαϊῃ ; 4, 8.---Ὁ. 44 οοηι- 
γιαη 167, οὔοον, οὗ 50] ἼοΥ5 ; 
7,10. 

ἀ- -σεβ- -ἧς, ἔς, 86]. [ἀ, ““Ππρρδ- 
ὑἰνο; σέβ-ομαι, “ἴον ὅε αἱ 
{" Νοὺ ὙΥΟΥΒὮΙΡΌΙΪΠΡ ᾿᾿; 666) 
Πηιρίοιιϑ, Ῥγφήαηθ, οἶς, 

ἀσθεν-έω -ὥ, 1, Δογ, ἠἡσθέν- 

79 

ησα, ν. ἩὩ. [ἀσθεν-ἤς, ““ιὐποαῦ 
βύσθησί ἢ, νθὰὶς ] (“ΤῸ 6 
ἀσθενής"; 6606) 1. 710 ὃ6 
ισεαΐ, 7οεοῦϊθ, οὐ τΉ7 171. ----ὦ. 
70 ὃδ τη ιυεαΐ, οὐ ἐ{ἰ, ποαίί ; 
ἔο 6 δἱοῖ, οἷο. 

ἀσθενῶν, οὔσα, οὔῦν, ΟΟΠΕΙ. 
Ρ. ρῖθβ. οἵ ἀσθενέω. --- ΑΒ 
Ξαρβῦ. : ἀσθενῶν, οὔντος, 1]. 
Α΄ δἱοῖ ρθγϑ8οΉ :---ἰοῦ τοὺς 
ἀσθενοῦντας, 566 1. ὃ, Π0. 4. 

᾿Ασἵΐα, ας, ἢ. “45ϊα. 
᾿Ασΐἵν-αἴος, αία, αἴον, 8]. 

[᾿Ασῖν-η, ““Αϑβὶηδ ἢ; {ῃ6 ΠδπιΘ 
οὗ ὕπγσθθα ἴονῃβ βιύαδίθ [16- 
Βρϑούινου ἴῃ ΑΤΡῸΌΒ, ΜΙ οββϑθῃηΐδ, 
δηα Τδοομϊα}] ΟΥ̓, οὐ δοίοηφ- 
ἴηρ ἐο, “45ϊηδ; «45ϊηςΒαΏ.---- 5 
Βαθβί.: ᾿Ασΐναῖος, ουὅ, . “4 για 
οΥ «Αεἴηδ, ατὰ “δϊηαα ;--- αὖ 8, 
4, α 6,86, ατηδῃ οὔ 6 ΘΟ ο0ῃ- 
ἴδ η Αβηδ 15. βῃρροβθα ἴο 6 
τηραηῦ, ᾿πϑβυη πο ἢ 85 ἴῃ ᾧΠ6 
Ἰαύδου. ρίαοθ ΝΟΣ 15 Βρόῖκϑὶ οὗ 
45. ὅπ ᾿Ιθαϊθπαηῦ οὐ ΟΠοῖνὶ- 
βόρῃυδ, Δ Ὁ) ΜᾺ ἃ δραγύίδῃ. 

ἄσ-μενος, μένη, μενον, 86]. 
ΓΡγοῦ. ἔον ἄδ- μενος ; ἔν, τοοὐ ἀδ, 
ΘΠ ΟΘ ἁ(υ)δ- ἄνω, ἥδ᾽ ομαν, 
““ἰο Ρ]ο8580.)] (“ Ρ]οαβοα ""; 
ἢ6η06) Θἰαά.---Ἰῦ 156. ΑἸνναΥ5 
αϑορὰ ἴῃ ΟΘΟΠΠΘΧΙΟη ΜΙ ἃ 
ΡΑΥΌΙΟΙΡΙΘ ΟΥ̓ ν Ὁ, ἃ Πα ἸηδῪ 6 
ΤΌ ΠΔοΡΘα οἰῦμπου σίααϊζν, ΟΥ ἴο 
ὖο, οἷἴς., σία ἐο ἀο, εἔο., ὑμαῦ 
ὙνὨΙΟἢ 15 Ὀοίοϊζοηθα ὈΥ βύ.ἢ 
ΒΆΡ, 06 ὙΕΓΌ; οἵ. 6. 22. 

ἀσπίς, ἴδος (θαῦ. 
ἀσπῖσι), ἴ. Α βἠϊοία. 

ἀσφᾶἅλ-εια, εἰας, ἢ, [ἀσφᾶλ- 

ῬΙαΣ. 



ὃο 

ής, ““5ι1[6᾽] (“ΤΠ βέίαΐο, οὐ 
οοπαιϊϊοη, οὗ ὑμ6 ἀσφᾶλής ᾿"; 
ἢ6η66) ϑαγδέψ, δϑοιϊέψ. 

ἀ-σφᾶλ-ἤς, ἔς, «(]. [ἀ, 
“ῃρσαῦϊνο ἦ; σφαλ, τοοῦ οὗ 
σφάλ-λω, “ἴο τον ἄονῃ ἢ] 
(““ Νοῦ ὑπο ἀονγηἾ; ΠΘΠΏΘΘ, 
“ἢγηῃ ᾿; Π6η06) 1. ϑαΐδ, 56- 
Ομ186 :---ἐν ἀσφᾶλεϊῖ, ἐπ βαζεέῳ, 
6, 858; 566 1. ἐν, Πο. 4.---2. 
ϑεουγ δα, αϑδϑιγ7 δα, διι76. ΕΌΣ 
ΟολΡ. : ἀσφᾶλ-έστερος ; ϑὅυ.: 
ἀσφᾶλ-έστᾶτος. 

ἀτακτ-έω -ῶ, ν. πῃ. [ἄτακτ- 
ο5, “πηαἰβοιρ!ηρα ] (“ Τὸ 6 
ἄτακτος "; Π6Π06) Τρ ὧδ τ- 
εἰἰδοὶρίπηοα ΟΥ αἰἰδογ οΥῳ :-τ 
ἴον" τὸν ἀτακτοῦντα, 8, 21, 566 
1, δ, το. 4. 

ἄ-τακ-τος, τον, δα]. [ον 
ἄ-ταγ-τος; ἴν, ἀ, ““ἡρσαῦϊνα ἢ"; 
τάσσω, “ἴο 5οὺῦ ἴῃ οΟΥΘΡ,᾽ 
ὑπγουρἢ τοοῦ ταγ] (“ Νού βοΐ 
ἴῃ οὐου ἦ; Ὠθη06) Οὗ 5Ξο] 1615, 
εἔο. : ὕπαϊδοὶρίϊηεφα, αἰδο1᾽167᾽- 
ἔψ, οἷο. 

ἀταξία, ας, ἢ. [ἴον ἀ-ταγ-σῖα, 
σΐας ; ἕν. ἀ, “ποραῦϊνο "; τάσ- 
σω, “ ἴο Ξοῦ ἴῃ οΥ6.",᾽ γουσἢ 
γοοῦ ταγ] (“Α ποῦ Ὀεοΐηρ βοῦ 
ἴῃ οΥον ᾿; μθηῃςθ) 1. ΟΥ̓ 50]- 
αἴουβ: Ἡγαπέ, οὐ αὔὖϑοηοε, οὶ 
αϊδοὶρ[ῖη6.---. 7 ͵ δογάεγ, 6οη- 
)ιε5ϊοη. 

ἅτε, αν. [ἀνου αὶ ποαΐ. 
66. αν. οἵ ὅστε, “ὙΠΟ, 
ψ ΠΟ 1 (“ 1 γτοϑροοῦ ἴο 
νυ Ιοἢ. ὑμιηρβ ἢ; Πθη606) ὙΠ ἢ 
Ῥατῦ. (ΞΞ μα. φμῖρρ φιιῖ, οζο., 
ταῦ} 85.00].): Ζηαϑδημοῖῦ αδ, 

-- 

ΝΟ(ΘΑ͂ ΟΖΔΑΔΛΥ͂. 

δίηοο, δεεῖηφ ἐπαέ :---ἅΦἅὅτε ἐκ- 
πεπτωκότες, Ἰπαδηιιοῖ, 8, ΟΥ 
δεοίηῳᾳ ἐλαέ, ἐλεῳψ λα ὄδοῃ 
αἀγσθη οὐἱέ οἵ, 2, 1. 

αὖ, αἄν.: 1. Δ γσαΐη, ἀπειυ, 
αὐ "ο8}.---ῶ. Οἡ ἐλο οἐλον λαπά. 
--ὃϑ. Ζεγέλο),, Ἰπούϑουθ,, ᾧό- 
δ1(165. 

αὐθ-αίρετος, αίρετον, τ]. 
[αὐτ-ός, “561 (τ Ὀοΐογο δὴ 
Αϑριταΐθ ὈΘΟΟΠΊΘΒ θ) ; αἱρετός, 
“φἤοβομ, οἰοοίρα.""] 
οἤοδθη, δε {-εἰφοέοα ; 7, 29. 

αὖ-θις, ἀαν. [ΠἸΘηρ  ΠΘπρα ἔν. 
αὖ, ““ἀσαῖη 1 1. «Τσαϊη.---Ὁ, 
Αέευνισανα5.---. Πεγδαξέον", ἐπ 
7μέεγε.---, ΜΟΥ ουοῦ,, δεδῖα 65, 
7ενέλο)". 

αὐστηρό-της, τητος, ἕ. 
Γαὐστηρός, (πποοῃέγ. θη.) 
αὐστηρό-ος, ““ΤοῸρΡΉ, ΠΆΥΒἢ “ἴῃ 
ἤσλνουν] (“ΤῊ αυκὶ!ν οὗ {Π6 
αὐστηρός"; ὨΘΠ06) Ποτιηε58, 
ἠαγδἤηε85 οἵ ἤανοαν. 

αὕτη, ἔδιη. οὗ οὗτος. 
αὐτό-θεν, «αν. [αὐτός, (ὰη- 

ΠΟ. 96.) αὐτό-ος, “ 56], 
ΡΥ; ΠΗ θὲν “[ΞΞ ΠΕ 
“ἔγου ᾽] ΟΥ̓ Ρῥῖδοδ: 1. ΖΦ γοηι 
ἐδ πυϑγῳ ρίαοο, ἐζεηοο.---. Οἡ 
ἐΐδ 5ροέ, ζεγ7ε. 

αὐτό-μᾶ-τος, τη, τον, 8]. 
[αὐτ-ός, (αποοπέν. σθη. αὐτό-ος, 
“ἐ 561). οὉ50]. μά-ω, “10 
ἄοϑῖστο 1 (“561Ὲ ἀδβινίησ ἢ ; 
Ὦθ6η606) “«4οἐϊηρ ΟΥΓἹ οπδ᾽ 8, οἷο. 
οὐῦη τοὐἱζ ΟΥ ἀσοογά ; 7 οἸ ΕἾ δ, 
οὗςᾳ., οτση, τοὐἱἑ οΥὁ ἀσοογά. 

αὐ-τός, τή, τό, γτοη. 86]. : 
1, δοῦδ, τυοῦν.-τοὰβ ϑαῦβῦ, οὗ 
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811] ῬΘΥΒΟΩΒ: 1 τη δῖ, ψοῦ 
ψοιγ δεῖ, ἤ6 ᾿ϊηιδοῖγ.----. ὙΥΊΓῊ 
ΑΡΌΙΟΙΘ. Ῥγθῆχθρα, ἴῃ 4}} σϑη- 
ἄοὺβ δῃηα οαβ65: 7716 δαηιο.--- 
Α5 δα. : 8ἃ. οἱ αὐτοί, τη. 
716 δαηιθ ρεγ5018.----Ὁ. τὰ αὐτά 
ΟΥ ταὐτά, 76 5δαηῖὸ ἐλίηρϑ : --- 
κατὰ ταὐτά, (αοοογαϊηφ ἐο ἐΐθ 
δαη16 ἐλέηρϑ ; 1. 6.) ΟἩ ἐδ δαη16 
ρίαν, ἴῃ) ἐδθ δαῆιθ τὐᾶψ, 4, 22. 
-. Α5 5:0}16 ρῥτοῃ. οὗ ὑπῖνὰ 
ῬΘΙΒΟΙ : 116, 5.6, ἐέ [αἰκίη ἴο 
ΡΙΌΠ. αῦ-α, ῬΥΘβουν θα ἴῃ {Π6 
Ζρηα Ἰαηρτδρο ]. 

1, αὐτοῦ, ἄν. [Δάνουθ!α] 
πῃϑαῦ. φΘη. οὗ αὐτός, ““νοΥῪ 7] 
(““ Αὐ 0} γΘΡῪ ᾿᾿ ὈΪΙδ66 ; 6166) 
1. Ζλεγε.---ῶῷ. Πέεγο, οὐ ἐλ 
5ροΐή. 

ΟΙ 

Ῥ»Υῖσθδ ὈΥ ΟἹ θ᾽5 οὐ δοῦ ἃ Ρ6}- 
50 ο7΄ Βουιθύϊηρ, 

ἀφελόμενος, η, ον, Ῥ. 2. ΔοΥ. 
τηϊα. οὗ ἀφαιρέω. 

᾿, ἀφήσετε, 2. Ρ615, ΡΙΌτ, βαῦ, 
1η4. οἵ ἀφίημι. 

ἄ-φθον - ος, ον, 84]. [ἀ, 
“ηρραύϊνο᾽"; φθόν-ος, “Θην γ᾽] 
(“Νοῦ Βανῖηρ' φθόνος"; Π6ΠΟΘ, 
“ς ἔγθθ ἔγοπ ΘΏΥΥ ᾿; ΠΘΠΟΘ, 
“ πηρτ παριησ, Ὀοσπμηΐθοιϑβ ᾿" : 
ὮΘΠΟΘ, ἰῇ Ῥᾷᾶβ885. {ΌΓ06, ““τη- 
σΥααροθα, Ῥουηθα]}]ν Ὀοβίον- 
οα΄; Βοπ66)ὴ 1. “ίοηέϊαμϊ, αὖ- 
μπααμέ, θη αδιεπάαηοο ;----ὖ 
1, 10 ΞΌΡΡΙΥ πλοίοις νυ ὑΠ6 
οοΙηΡαΙ αὔϊνθ ἀφθονωτέροι5.---: 
2. Οὗ {168 501}: “ὐϊοΐ, 7ογέϊίο, 
72, ΤΌΘ Οονρ. : ἀφθον- 

2. αὐτοῦ, αὐτῷ, τηᾶ80. ἃηΠἃ ώτερος, Ἰγδρ. ἀφθον-έστερος ; 
ποαῦ. σθη. δα ααὖ. 5ῖπηρ, οὗ δ}. : 
αὐτός. 

5, αὑτοῦ, αὑτῷῴ, Αὐὐϊο [ῸΓ 
ἑαυτοῦ, ἑαυτῷ ; 566 ἑαυτοῦ. 

ἀφ᾽ ; 566 ἀπό. 
ἀφ-αιρέω -αιρῶ, ἔξ, ἀφ- 

αιρήσω, Ῥ. ἀφ-ἤρηκα, 2. ΒΟΥ. 
ἀφ-εῖλον, ν. ἃ. [ἀπ-ό, ““ΔΥΤΆΥ͂ 
Τγότη ᾿᾿; αἱρέω, “ἴο ἰαϊκο᾽ 1. 
Αοῦ.: 170 ἐαΐζθ .βουῃθίιηρ' 
ατυαῷ Κγοηλ ἃ ῬΘΥΒΟΙ, οἕσ. ---ῷ. 
Μ|α.: ἀφ-αιρέομαι -αἱροῦμαι, 
ἔ, ἀφ-αιρήσομαι ἀπ Ἰαἴεον ἀφ- 
ελοῦμαι, 2. 80Υ. ἀφ-ειλόμην : 
8. 10} Αοο. οὗ ὑμίησ : Ζ7Ὸ 
ἕαζε ατυαῳψ ὉΥ ΟἸΘ᾽ 5 οὐ δοῦ, 
οέο.--Ὀ. ὙΥΛ Αοο. οὗ Ῥϑύβοῃ 
«ηα Αρο. οὗ {πΐπηρ' : ΤῸ ἐαΐζο 
βου] Θ Ὠ]ηρ' ΚΟ. ΒΟΤΊΘ. ΟΠ6 ὈΥ͂ 
ΟἸΘ᾽Β, οέο', οσὴὰ «ἰοῦ; ἕο 46- 

““ιαό, βροοῖ [ἵ7. 

ἀφθον-ὠτᾶτος, 
ἀφθον-ἐστἄτος. 

ἀφίᾶσι, 8. Ρ6Ι5. ῬΙῸΓΡ. ῬΥΟΒ. 
1ηα. οὗ ἀφίημι. 

ἀφ-ἴημι, , ἀφ-ήσω, Ὁ. ἀφ- 
εἴκα, 1. Δ. ἀφ-ῆκα, 2. 8ΔΟΥ. 
(μοῦ υδβορᾶ ἴῃ βίηρ, οὗ [ηᾶϊο.) 
ἀφ-ἣν, ν. ἃ. [ἀφ᾽ (Ξ-ΞΞ ἀπό), 
“{ονῦ ἢ; ἴημι, “ἴο Βοπα᾽}] 
(“Τὸ βομα ἔθου ἢ; Π6Π66) 
1, Οὗ Ῥϑυύβοῃβ 48 Οδβ]οϑοῦ : 7Ὸ 
δεοηά ατὐαψ.---. ΟΥ̓ ἄορβθ ἃ8 
ΟὈ]Θοῦ : 70 ἰδέ ἴοοϑο ;---ὖ 8, 

24. ἀφιᾶσι 15 δρᾷ οὗὨ ΡῬΘΙΒΟῚΒ 
ΘΘΠΘΙΆ])Υ : ἐλου, ὶ. 6. 16, ΘΠ ᾽- 
ΑἸΠγ, ἰοέ ἰοοδθ. 'ΤῊΘ 5Ά1Τη6 ΤῸ- 
ΤΥ Κ ΔΡΡΙΙῸ5 ἰο ποιοῦσι «πᾶ 
διδέᾶσι την! ἴον φργθορᾶ- 
ἴηρ' ἀφιᾶσι : 566 φημί, πο. 1. Ὁ. 

ἀφ-ικνέομαι -ἱκνοῦμαι, ἔ, 

Ε͵ΘΡ', 
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ἀφ-ίξομαι, Ὁ. ἀφ-ἴγμαι, 2. δΔοΥ. 
ἀφ-ικόμην, ν. τηϊᾶ, [ἀφ᾽ (ΞΞ 
ἀπό) ἀδῃπούϊηρ ““ σογρ]θύθ 58; 
ἱκνέομαι, ““ἴο οοἴηθ"} ὙΠ 
εἰς, ΟΥ ἐπί, ἀπ Αοο. οὗ ὑπίηρ ; 
ὉΠ πῦἢ} πρός ἀπ Αοο. οὗ 
ῬΟΙΒΟΙ : 70 6Οη16 ἕο, αΥ̓Τῖῦ6 
αέ; τοῦ 8, 7 ἀφικνεῖται 15 08 
Ἡ!ἰβύοσιο ργθβοηῦ [ὃ 144. 11. 

ἀφικόμενος, ἡ, ον, Ἐ. 2. 8ΟΥ. 
οὗ ἀφικνέομαι. 

ἀφικόμην, 2. 801. ἱπᾶ, οὗ 
ἀφικνέομαι. 

ἄφ-οδος, δου, ἔ. [ἀφ᾽ (Ξ 
ἀπό), ““ ἀναγ"); ὁδός, “ἃ αν"; 
ΟΥ δὴ δούϊοῃ, “ἃ οι ΠΟΥ ηρ' 
ΟἿ" ὑγδυθ] ]1ηρ 7 (( Α ουγπου- 
Ἰηρ, ΟἿ ὑγδυθὶ]ηρ', ΑΥΤΑΥ ἢ; 
ἤθπΠ66, “8 ἀδραγύαγο ᾽᾿; Π6η66) 
«4 γοίγεαέ. 

ἀφρο-σὕὔνη, σὔνης, ἴ. [ῸὉΣ 
ἀφρον-σύνη ; ἵν. ἄφρων, ἄφρον- 
ο5, ““Τοο] 5} 7,7 (“ΤΠ βὕαξα ο7' 
ααδ] τ οὗ [η6 ἄφρων ᾽᾿; ὨΘΠ66) 
οοϊδάηεδδ, 7οίῳ, δϑηδϑίθδ- 
η,6858. 

ἀ-φὕλακ-τος, τον, 86]. [ἀ, 
“ ῃρσαὔϊννο᾽)); φύλάσσω (ΞΞ 
φὕλάκ-σω), “ ἴο συαγα ᾽] ὕη- 
σιαγαθά. 

ἀφύλάκτ-ως, «ἂν. [ἀφὕλακτ- 
05, ““ἀπρυδταρα ’᾽] (““ Αἴδον 
[Π6 ΤΔ Π6 1} οὗ πΠ6 ἀφὕὔλακτ- 
ο5 ἢ: Ὦθης6) ὥῦηρσιαγαεαϊζῳ, 
ευἱέμοιιέ ἐαζίηφ, ργδοατἐϊοΉ5, 
ἐποασιέϊοιδῖν. 

᾿Αχαι-ός, οὔ, τη. [᾿Αχαι-ός, 
“Ξ Βρ]οηρίηρ ἤο Δομαΐα," [6 
σϑηὐγαὶ ρτονίποο οὗ {π6 Ῥεὶ- 
ΟΡΟΠμΘΘα5 ς(μο Μοχδδ) ; 

ΝΟΟΑ͂ δ Α ΝΥ͂. 

ΚΑΘ ρα] 4 πιαΉ 07) ΔοΠαΐα; 
αῃ Δολααῆ. 

ἄχθ-ομαι, ἢ ἀχθεσθήσομαι 
(πα ἴῃ μι]. ἔοσιη ἀχθέσομαι), 
ΡῬ. ἤχθημαι, 1. 8δοῖ. ἠχθέσθην, 
γ΄. Ρ855. [ἄχθ-ος5, “ἃ Ὀυτάθρῃ 7] 
(“Τὸ 6 Ὀυγαθηρᾶ ᾿᾿; Ὠ6Π06) 
70 δε αἱδρίοαβοά, υοχεά, αἩ- 
πουγεθα, ΟΥὁ σγὶευθά ;---οὖ 4, 18 
[Ὁ114, ὈΥ ὅτι; αὖ 7, 20 Ὀγ θεαῦ. 
[8 102, (8)1. 

ἀ-χρεῖ-ος, ον, Δ]. [ ἀ, ““1Π6- 
σαύϊνα "; χρεί-α, “586, 8α- 
ναηΐαρθ, βούνιοθ 1 (“ὙΥ10}- 
οαῦ χρεία"; ᾿6Πη606) ζζεοίεδϑ, 
ΟΥ πο αὐἀυαπέαφο, εηδεγυῖΐοε- 
αὖῖ6.---- Α5 ϑαθϑῦ. : ἀχρεῖοι, ων, 
ῃ. ΟΥ̓ βοϊάϊθυβ: 10} Ατῦ.: 
116 τηδογυϊοεαδίθο το, ἐδε 
ηιθη μη έ ΚΟΥ τὐαν". 

ἄχρι (ἄχρις), ἄν. (“Τὸ 
[Π6 νοΥῪ Ὀούζοῃι ᾿; ΠΘ6Πη06) 1. 
{χέέογῖῳ.----. ὙΠ εἰς (ΞΞ [μαὉ.Ψ 
δι αα): Οὐἶέθ τ ἐο ΟΥ̓ αϑ 
ζα7 α85; ὅ, 4 

Βαβυλών, ὥνος, ἔ. Βαῤψίοη: 
1. Τη6 τηθΌΡ0}15 οἵ {16 
ΒΑΌΥ]ο- Αβϑυυῖαθ ἘπηρΡῖγΘ ἴῃ 
Μεβοροίβδιηϊα ; 18. ΤΌΪη5 216 
ἐουηᾷ αὖ ΗΠ1]116, ἴῃ [τὰ Κ ΑΥ̓ΔΌῚΙ. 
-ῷ. ΤΙ οουπηΐγυ οἵ ΒΟΥ] ΟΣ, 
Βαρυ]οηΐα ; ὅ, 4 [οὗ Ηθθτονν 
οὔ ρΊη, δηα ἀδηούϊηρ “Οοη- 
ἔαεῖσηι οὗ δη. χ 9 τὲ 
ΘΊ: 
᾿βἄ-δην, «ἄν. [βα-ίνω, “ἴο 

γα], βίο 7 “4έ α «ευαϊζίηρσ 
Ῥασο, δίορ ὧψ 5ὲερ :-- βἄδην 
πορεύεσθαι, ἐο ργοσεεάώ αὐ ὦ 
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ἠ- 

μιαγοϊίηρ ρᾷοο, ἐο αἀυαηοο ἔῃ δαγίαη, ἴ. 6. ποὺ ατροὶς ; 207- 
ψιαγοδίηρ ἐΐηιθ, 4, 29. οἰ σΉ.---Α5 ϑαθβῦ.: βάρβᾶρος, 

᾿ βἄδ-τζω, ἔ. βᾶδτοῦμαι, Ἰαῦον ᾿ ου, τη. «4 ϑαγϑαγίαη, ξογεῖσηθν. 
βἄδϊἴσομαι ἀπὰ βᾶδίσω, Ρ. βε. 2. βάρβἄρος, ου ; 866 1. 
βᾶἄδϊκα, 1. δον. ἐβἄδϊσα, ν. ῃ. βάρβᾶρος. 
[βάδ-ος5, “ἃ μα κ᾽] 70 «ευαἰζ. βασΐλεύς, έος, Αἰ. ἕως, τη.: 

βᾶθύς, εἴα, ὑ, Δα]. 2) 6ερ. 1. 4 κἴηφ.---. ὙΥΠοαὺ Ατῦ,, 
βάλ-λω, ἔ. βαλῶ, Ρ. βέ- ἃ5 1 ἃ ΡΓΙΌΡΟΙ Πᾶπι6: ΤῊΕ 

βληκα, 2. ΔογΥ. ἔβἄλον, γν. α.: ζἀῖηρ; ἐΐδ σγεαέ ζίηρ, 1. 6. Π6 
1, ὙΠ Ασο. οὗ Ῥούβοῦῃ 885. Κίηρ' οἵ Ροχβίδ. 
ΟΡ]οθοῦ : 70 λεγῖ ἃ ηιϊδϑῖϊο, βᾶσϊλ-εύω, ἢ, βᾶσϊλεύσω, 
οἴο., αέ, οὐ ἐο δλοοί α, 580 85) ν. πῃ. [βᾶσϊλ-εὐς, “ὁ Κιηρ 7 
ἰο Ὠϊῦ; ἐο ζεέ, οἷο. ;---αὖῦ 2, 82 1. 7ο ὃδ α ἀϊηρ; ἐο γπῖ6, γεῖφη. 
ἴῃ Ῥᾶ85. Θοῃβύν πού! η.---ῷ, ὙΥ1 --᾿ῶα, ὙΠῸ ἄθη.: 10 ὅθ ζϊηρ 
Αςο. οὗ γγΘΆΡΟΙ, ΤΏ 155116, δέο. : 07, φουθγη, γεῖθ Οὐθ7".--Ν .Β. 
70 οαϑέ, ἐΐγοιυ, ἔτι71.-- 8. Π  γ υῸ5 οὗ ““ θϑίῃηρ' ΒΌΡΘΓΙΟΡ ἴο, 
6ΠΠ1ρ56 οὗ {πΠ6 Αοο., Οὐ Α5.: 8. Ἰογβ οὐδ", μηδβύθυβ οἵ, ΦΌΨΘΙἢ- 
70 ἤει, δλοοέ, οἷα. ; 7, 16.-- ἰἸηρ᾽ ἢ δ΄ αὖ {ϊπ|θ5 [0]1ἃ. ὈῪ 
Ὁ. Το ἐΐγοιυ, προ; 7, 21 ;---  ἄφϑῃ.; οὗ, [ὃ 1141. 
αὖ 4, 28 πᾶ 7, 19 τ δῦ. βέλ-ος, εος ους,Ὡ. [ἴον βάλ- 
οὐ ἰηβίγαιηθηῦ [8 106, (8)7.} ος ; ἔν. βάλ-λῳ, ““ἴο μα1]᾽}} 
-Ρα85. : βάλ-λομαι, Ρ. βέβλη- (“ΤΠαῦ ΠΟ. 15. Βυι]οα "ἢ; 
μαι, 1, 8δοΥ. ἐβλήθην, 1. ἔαύ. , Π6Π06) «4 ηιϊδδῖϊθ οὗ δὴν Κιῃᾷ; 
βληθήσομαι. [Τηϊ5 να Ὁ ἴῃ ὦ αατγέ, 7αυοίζη, οἷα. ;---αὖ 2, 
πθαΐῦ. [ΌΓῸ6 5ΙΡΏΙΗΠ 65 “ ἴο 18]],᾿ 14. βέλη (ῃμοαῦ. ΠοΙη. Ρ]01.) 15 
““ Φα 20016,᾽ δέο., ἀμ! 15 αἰκίη ὕο {η6 δυμθΊ)οοῦ οὗ ἐφέρετο (ἃ νοΓῸ 
ϑδη5. τοοῦ ΘΑἹ,, “ ἴο 181] "᾿; ἴῃ βηρ.) [8 82, αἹ. 
δοῦν ΤΌ1 66 10 ἈΒΒΌΠΠ65 ἃ οαὰ5- ββέλτιστος, η; ον, Δα]. ; ἸΣΓΘΡ. 
41 [ΌΓΟΘ, ““ ὕο Οαῖι86 ΟΥ᾽ ΤΏ ΚΘ Ο. 50}. οὗ ἀγαθός: εδέ;---ὐ 1, 
{311 ροη,᾿ ἅμα 50 ““ἴο μὰ] 8. βέλτιστον 15 ρτγϑαϊοαίρα οὗ 
αὖ, νι 0Π6 ΔΟΟΘΘΒΒΟΥΤῪ ΠΟύΟη {6 οΟἸδιιβθ ἡμῖν. .. ὅποι, γΥ Β116 
οὗ βύυικιηρ.} μα οἰασβθ ἔουτὴ5 ὑπ Θαθ]θοῦ 

βαρβἄρ-ἵκός, ἵκή, ἵκόν, δα]. οὗἨἁ εἶναι.----Α ͵Αθ δαθδύ. : βέλτ- 
Γβάρβαρ-ος, ““ἃ ὈΑΓΡΡΑΤΐΔη 7] ἰστα, ὧν, πῃ. ρΡἷὰσ, ὙΠ 
(““ Ῥογίαϊηϊηρ ἴο ἃ βάρβαρος"; Αγνί.: 716 δεεέ ἐλίησε. 
ἢ6η06) Βαγδαγῖὶο, δαγϑαγίαη, | βΐα, ας, ἔ.. 1. Ζογ σε, ηιὶρ  έ. 
7ογεϊρη. ᾿-πῷ. Αἀγνουῦ αὶ Τ)αῦ.: βίᾳ, Βυ, 

1. βάρ-βἄρ-ος, ον, κα]. [ἀϑὰ- ΟΥ̓ τοἱέϊ, ζογοο; γογοὶδίῳ [ἀκῖῃ 
ΑἸ τοραγάρθα 85 ξουτηθα ἔτομὶ ἰο ϑδηβ. τοοῦ συα, ““ἴο οὐϑ- 
ἴῃ6 βουῃα]) Βαγδαγοι5, δα7.- ᾿Ῥονον 1. 

2 

πππς!τ!λὝοὦϑτιιιιιοκκΆκ9.κ..-..................... 



84 ΡΟ ΕΦΣΑΙΝΥ. 

βί-αζω, 1. Δο1. ἐβϊἄσα, ν. ἃ. [ο5, ““οὗἍ, οὐ ὈΘΙοηρίηρ' ὕο, 
[βέ- ἰρτοο"7 1. Αοὔ; : “ΤΌ ᾿Βαοίϊα ἢ ἃ βίαϊο οὗ δῃοϊθηῦ 
7 οΥοο, οοηϑδίγαϊη, οοηιροῖ.--τῷ, ΟΝ, ατθθοθ, οα ᾧΠ6 Ὀονγᾶθυβ οὗ 
Μιά.: βί-ἄζομαι, ἔ, βιἄσομαι, Αὐϊ1.871 4 ηιαη 9.ΡβΜ Βαοίϊα ; 
1, δοὺ. ἐβίασἄμην, ΤῸ 70γ66 ἃ Βαωοίϊαη. 
οἵ' σοη δέγαϊη, σοηιροῖ, ἃ8 ΟΠ Θ᾽ 5 Βοιωτός, οὔ, τη. ΞΞ Βοιώτϊος. 
ΟΥ̓ δοῦ. Βορέας, ου, «πᾶ Ατἰϊο Βοῤ- 

βί-αιος, αία, αιον, δα]. [βῖ-α, ῥᾶς, οὔ, τη. (““ΤῊΘ 6Πϊπρ' ἔΡΟΏ, 
“ΌΓΟ6, ν]ο]θη 661 (“ Ῥογίαϊῃ- 
ἴηρ' ἴο βῖα"; Π6η66) ΦογοϊδίΘ6, 
υἱοίοηΐέ. 

βί-ος, ου, γη.: 1, 77272.---- 

0Π6 του ηὐαϊ 8 ᾿᾿; ΠΘΠΟΘ, ““ [Π6 
ΝΟΥ ν]ηα,᾽᾽ 45 Ὀ]ο τ ηρ' ἔΡΟΠ 
ὑποιηοαηζαΐηϑ οὗ ΤΏΓΔΟΘ, γν ΒΙΟἢ 
γα5 ο ὕπ6 που οὗ ΑὐΠ6Ώ8 ; 

2. φαηε Ὁ} [ὐυΐηρ, ἰἱυεϊϊλοοα,  Ποπιο) 716 Νογίλ. 
ἰἰυΐη [κῃ ὕο ϑδηϑ. τοοῦ σ1Υ, 
“ς [ο ᾿ῖν6᾽]. 

βλακ-εύω,ν.η. [βλάξ, βλᾶκ- 
ὁς, ““Ἰηαοϊοηῦ᾽ 710 δε 1η- 
αἰοἰοηέ, δἰοέλἪωϊ, οὐ ἰαζῳ. 

βο-άω -ῶ, ἢ. βοήσομαι, Ἰαῦοι 
βοήσω, Ὁ. βεβόηκα, 1. 80Υ. 
ἐβόησα, ν. τ. 10 ΟΥ̓, ΟΥ σαϊέ, 
οὐέ [ακίη ἰο ὅδηβ. τοοῦ ΗΥ͂Ε, 
“ἐ [ο 68]] ᾽Ἴ. 

βοηθ-έω -ὥ, ἔ,. βοηθήσω, Ῥ. 
βεβοήθηκα, 1. 8ΔοΥ. ἐβοήθησα, 
γ. ἢ. [βοηθ-ὄς, “Δ 8166 ν᾽] 
(““Τὸ ἢ6 ἃ βοηθός ᾿᾽; Ὠ6Π066) 1. 
ἀν: 1) ς .Το ᾿αἱε, ᾿αδδιδί, 

Βοῤῥᾶς, οὔ ; 566 Βορέας. 
βουλ-εύω, ἔ,. βουλεύσω, Ῥ. 

βεβούλευκα, ν. ἃ. [βουλ-ή, 
“φΟΌΠ56], Ρΐδη 7] 1. Δού.: 
ὙΠ} Αοο. οἵ ὑπίηρ᾽ : 70 ρίαη, 
αδυΐδο, ἀοἰδεογαΐο ον οὐ αϑοιέ 
δ ὑμίηρ. ---οῷ, ΜΙΑ, : βουλ- 
εὔομαι, ἔ. βουλεύσομαι, 1. 8Δ0Υ. 
ἐβουλευσᾶμην: ἃ. 10 ἐαΐξο 
σου ηϑδοί, εὐἱέδ, ομ6᾽5 δεῖ, ἐο ἀ6- 
ἐϊδεγαέο, οἷο.---Ὁ. Τὸ ρα, 
ρι7}056, 7ογηι ρίαη8. 

βούλ-ομαι, ἔ, βουλήσομαι, 
Ῥ. βεβούλημαι, 2. Ρ. βέβουλα, 
ν. χἡἱᾶ. : 1. ΑΙοῃο: 7ΤῸ αν α 

λεῖρ, διμθοοΊι7", ἃ ῬΘΥΒΟῚ [ὃ 102, εὐὐδὴ ΟΥ αδδῖ76; ἐο ευϊδῆ, ἀοδῖγ76, 
(9).---ῪΣ. ΑἸομο: ΤῸ συνε, ΟΥ̓ 
ἰομά, αἷά ; ἐο οοηϊθ ἐο ἐδε6 
δ: 6601)" ΟΥ 7 6506. 

βόθρος, ου, τ᾿). ΔΑῺν δΛοΐο, 
»ϊέ, οΥ ἐγεηοῖ, τὴ ὕΠ6 στοσηᾶ. 

Βο-ΐσκος, ἵσκου, τη. [βοῦς, 
βο-ός, “οχ᾽; αἰγηϊπαἰνο ΒΗ Χ 
ισκος] (“ ΤΑῸΠ6-οχ 7) Βοΐδοιιδ; 
αἵ ΤἬΏΘΒΒΑΠΔη ὈΟΧΘΟΙ Τ᾿ η ]ΟηΘα 
αὖ 8, 28. 

Βοιώτι-ος, οὐ, 1ὼ, [Βοιώτι- 

᾿ΟΙἴααβο: 

,τοἱἱ!, δ ευἱϊηρ. ---ο ὃ, ὙΥ 
Ιηΐ, : 70 τυὐϊδἧ, ὃ εοὐζἰύηρ, οἴα., 
ἔο ἅο, εἴο.---8, γα ΟΡ] οῦϊνα 

10 εὐἷδ, οἷο., ἐλαξ 
βοιηθῦιηρ βῃουἹα 6, θέο. --- 
4, ὙΥΠΠ} Αοο. : 70 ευἱδῇ ΚΟΥ, 
τὐαπέ, ϑβοιηθύιηρ,, --- Τη Π15 
σοηβυγ Οὔ! 1 15 5814 ὈΥ͂ ΒΟΙῚ6 
ὑμπαὖῦ 8η [πη 5Βῃου]α Ρ6 βαρρ!οα 
χὰ {η6 Αοο., 6.9. αὖ 4, 8 
γενέσθαι ; οὔοΥ5 πο] ἐπαῦ [Π6 



ΝΟςΓΑ͂ δΖΣΑΔΛΥ. 

Αοο, ΠΟΥ ἀθηούοθβ ὑμαῦ ν ΠοΥο- 
ἴῃ ὑπο νυῖβἢι οοῃβιβύβ [τοοῦ βουλ, 
βέγοηρι μοηρα ἔτομ βολ, ἃἰκίη 
ἴο ϑ'δῃβ. τοοῦ ΥὙΕῚ, “ἴο 
σΠοοβθ6 ]. ᾿ 

1. βοῦς, βοός, Θογη}. φ6ῃ. : 
1:. 8. «1. οοτυ, 0Φ.---Ὦ. ῬΙῸΓ: : 
Οαἐέϊς ἴθ οοἸ]δούϊνγο [ΌΓΟΟ.---, 
ΕΘ. ΟὨΪΥ : 4 οὔ-ἤΐαο, οἷο:; 
4, 12. [66. ἴο βοτηθ ἔγροιῃῃ ὑῃ8 
ῃδύανα] βοιηα βο, ἀμ 50 “6 
Ἰοννῖηρ 07) ὈΘΙ]οννπρ ΟΠ ἢ; 
8.60. ἴο οὔπον5, ακίη ο ϑαῃβοσιῦ 
δ... “ἃ δ]],. 8. τόν πα ἴῃ 
Ρίαγ. “ οαὐθ]6 1. 

2. βοῦς, οοπίν. ἔν", βόας, 806. 
Ρὶαν. οὔ]. βοῦς; 2, 8. 

βοῶν, σοη. ραν. οὔ. βοῦς. 
βωμός, οὔ, τη. 4“ αἰέαγ' αὶ} 

γεαἰϊβοα βίθρβ, [Ὁ βου  ΠοΙηρ', 

γαλήνη, ης5, ἢ. διέϊίίηεδε οἵ 
6 οὐθϑῃ ; ὦ δαΐηϊ. 

γάρ, οοῃΐ.: 1. Δ :--ἴον καὶ 
γάρ 866 καί.---ΕΝ. Β, ῬΥΟΡΟΙΪΥ 
γάρ 5θαμαβ ποχῦ ο ὕμ8 ἢγβύὺ 
νον ἴῃ ἃ οἰααβα (οἴ. 6, 1); 
Ῥαὺ 1ὖ 15. αἰδο [Ὁ ὰπα (ρεϊποῖρ- 
ΔΠν ἴῃ ὑμ6 ροθῦβ) ἴῃ ὑμ6 ὑμινὰ 
Οὐ ἔοανμβ ρίαθθ, ψῇθ {π6 
ῬΥθοραϊηρ ΟΡ 8. ΔΥῸ ΟἸΟΒΘΙῪ 
οοηπροίοᾷ ; οἵ, ἐπὶ λείαν γάρ, 
1, 8.---ῶ. Τηὐτοάποϊηρ' ἃ αἀοία 1] 
οὗ βοιηθυ ῃἱηρ' 1ιϑῦ ΔΙ] παρα ἴο : 
Δοιυ ; οἷ, ἔχει γάρ, Θ, 6. 

γαυλ-ἵκός, ἵκή, ἵκόν, 84]. 
[γαῦλ-ο5, “ἃ (τουμά-Ρυ}}0 
ῬΒΟΘΠΙΟΙ8}}) τηου δ ηὖ νγ6556]] 
(“Οἵ ογ" ὈΘ]οηρίηρ" ἴο, ἃ γαῦλ- 
ο5 "ἢ; Ὠθῃς6) ΟΥ̓, οὐ δεϊοησὶης 

δ5 

ἔο, α ἠιογοναρέηιαιυ οὐ ἐγαά- 
ἔπ υδδ88εῖ :----γαυλϊκὰ χρήματα, 
(ργορογέῳ δοιοησίηρ ἰο α ἐγαά- 
ἴη, υθϑϑεῖ,; 1. 6.) ὦ ΟαΥ̓́90 ΟΥ̓ 
6α7 7068. 

γέ, οδμοἰ 16 Ῥαυύϊοϊο, «46 
ἰοαδέ, ἐπαθοά, αὐ αὴψ γαΐθ 
[ΡΥῸ. ακίη ἴο ὥδῃβ. σάω οὐ 
σλῶ, αὐ οἱ Ῥιομοι 8] ὈΆ567:. 

γεγένημαι, ρον, ἰηα, Ρᾷ85. 
οὗ γίγνομαι. 

γεγενημένος, ἡ, ον, Ρ. ΡοΥΓ, 
Ρα55. οὗ γίγνομαι.---- Α5 Θαθδῦ.: 
γεγενημένα, ων, τ. Ρ᾽αν, ὙΥΤῸ 
Ανῦ.: 116 ἐλίησε ἐμαέ ἤαῦνθ 
λαρρθοηθά, οοοιγ 766, ΟΥ ἑἐα θη, 
»ίαοσο; 7ογηλοῦ ουθηΐδ, ἐδ ραϑδέ. 

γελ-άῳ -ῶ, [, γελᾶσω ἀπ 
γελἄᾶσομαι, 1. δον}. ἐγέλᾶἄσα, 
Υ. ἢ. 70 ἰατφῆ [8ο0ο. ἴο ΒΟΙΏΘ 
ακίη ἴο ὅδηβ. τοοῦ ἩΙΑ͂Ρ, “ ἴο 
Ὀ6 σἸ]αα᾽"; 860. ἴο Οὔ 6 18, ΗΠΑΒῪ, 
“ἐ ο ἄσβῖγο ᾽]. 

γελ-οῖος, οἵα, οἷον, δα]. [γέλ- 
ος (Δλο]ῖο [Ὀγ οὗ γέλ-ω5), 
““Ἰαυσρσηΐον 7 (“ Ῥεγιίαϊηϊηρ ἴο 
γέλος ""; Βθη06) ΟΥ̓ {πίηρδ: 
Οακιδίηφ ἰαισἠέον, ἰατι)λαθίο, 
γαϊοιίουιδ. 

γενέσθαι, 2. 801. ἰηῇ, οὗ 
γίγνομαι. 

γενόμενος, ἡ, ον, Ῥ. 2. 8ΟΓΙ. 
οὗ γίγνομαι.---- Α5 δα δῦ. : γεν- 
όμενα, ων, π. ΡΙαν. ὙΥ 1} Ατίῦ.: 
116 ἐλίησο ἐλαΐ πα οσοιγγεα, 
βΐα. ; ἐλ 7αοίδ, ἐδ ἐγεέξ,. 

γέν-ος, εος ους, ἢ. [γεν, τοοῦ 
οὗ γίνομαι, “ἴἰο Ὀ6 Ὀογη} 
(ΤΠαῦ νυν ΒΘ 15 θουη ἢ; ΠΘΠ66) 
Α γαοο, ρϑορίθ, μπαΐξϊο, εἴο. ; 
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δό ΝΟςΓΖ. ΟΖΑΔΥ. 

--αὖ 2, 29 γένος 15 ἀσο, οὗ πολλά μοι κἀγαθὰ γένοιτο, 
Πδβρϑοῦ αὔξου Μυσός [ὃ 981. πιαῷ ἡπαπῳ φσοοά ἐλίπρα δεξαζί 

γέρ - αιός, αιά, αιόν, 86]. πι6, Θ, 4; ΠΟΘΙ γένοιτο 15 
Γβμονἐθηρα ἔουμι οὗ γηρ-αιός ; υϑρᾶ ἴῃ Π6 5ύγϊοῦ ἔοσοα οὔ ὑΠ6 
ἔτ, γῆρ-ας, “ο]α ἀρὸ ᾽] ( Ῥογ- Ορέίαξινα μηοοῦ, νἱΖ. ἔο Ἔχ ρ 658 
ἑαϊηϊηρ ἰο γῆρας "; ὨΘ6Π66) 1. “ἃ Μ|ΒῊ ΟΥ ἄοβίτθ᾽"; 566. 4͵50 
Οἱά, ασεά.---2. (οτηρ.: Οἰά 6), πολύς.--- Τρ γ5. : 8. ἐγένετο, 
εἰα6)".---- 5 ϑαθξῦ.: γεραίτεροι, 
ων, τη. ρίαν. ὙΠ Ατῦ.: 716 
εἰάογ.5, δοπαΐουδ, οἵ ἃ ῬΘΟΡΙδ6 ; 
7,17. 5. Οὐομρ. ἴστοσ. : 
γεραίτερος ; ϑ'ᾳΡ. ΤἾΘΡ' : γεῥβρ- 
αἰτᾶτος. 

γέρῤῥον, οὐ, τ. [ΘΟΙΠΠΊΟΗΪΥ͂ 
τοίουγθα ἴο εἴρω, “ἴο ρῥ]αϊῦ ο7' 
τηξουίαοο 1] (“ Τπαῦ τυ ΒΊΟ ἢ 15 
τη ον Ἰδορα ἢ; Π6 ΠΟΘ, “δὴν 1 Πρ’ 
μηδ οὗ ] ΚΟΥ - ΟΣ Κ ἢ; Π6 69) 
«Α΄ εὐἱοζογ- ἤϊε, ἀϑαϑὶν οὗ 
ΟὈΪοηρ 5Παᾶρθ, δμἃ οουθγθᾶ 
αι οχ- 6, θαὺ δὖ 4, 12 
ἀοβογι θα ἃ5. Ὀθιηρ' τηδα6 ἴῃ {Π 68 
5888 οἴδη ἱνυ-Ἰϑαῦ, ΜΟΓΘοΥ ον 
αὖ 4, 12 γέῤῥα 15 0114. ὈὉΥ ἃ 
“Ἃθη. οὔθ Μαύονια] [81081. 

γῆ. γῆ» ἔ. (“ΤΠ6 φασί"; 
ἢ6Π06) 1. Σαμαά ἃ5 ορροξϑᾶ ἰο 
“ἐτγεΐον"":----κατὰ γῆν... κατὰ 
θάλατταν, ὃψ ἰαπά ... ὃψ 86α, 
4,1.---9. 4 ἰαπά οὐ σοιηένῳ 
[ακῖὰ ἴο ϑδπβ, σο, ἴῃ ἔΌγοο οὗ 
“616 φασί]. 

γί-γν-ὁμαι οὐ γί-ν-ομαι, ἔ. 
.. γενήσομαι, 2. Ῥ. γέγονα, 2. 807. 

τς ἐγενόμην --͵5δο ἴῃ Ῥᾷ85. ΤΌΤ ΠΊ5, 
ἜΡ, γεγένημαι, 1. 80}. ἐγενήθην, 
“Κ1. ξαῦ. γενηθήσομαι, ν. τηϊά, 

ἴνγθρ.: 1, ΤῸ ὃ6.---ὦ. Το δε. 
ὁοη16.---, Το οοοιιγ, δαρρθῆ, 
ΘΟΠ6 ἐο ρα85, ἑαζθ ρίαοθ :--- 

2. 8.01. 1η4, 7 σαηϊθ ἔο ρα55, τέ 
᾿λαρρεπεά; ἴ, 28.---Ὀ. γένοιτο, 
2. 80. Ορῦ. 12 εὐοια σοπιθ ἐο 
.}α85, οἴο.; 6, 80.--4. ὙΥ18ἢ 
8αν.: 70 φο, ἐμγη οὐέ, οἴο., ἃ5 
᾿1ηἀϊοαύθα ὈΥ͂ ΔΟΘΟΙΡΘΏΥΙΠρ' 
᾿δᾶν.---ὅ, ΟΥ̓ Πηρβ : 70 δερτο- 
᾿αιοεά:--τὸ ἀπὸ τῶν αἰχμαλ- 
᾿ώτων ἀργύριον γενόμενον, ἐΐ6 
πιοπεῃ ρηοάμοεώ ὃψ ({Π6 5816 
οἵ) ἐλθ οαρέϊυεδ5, 8, 4 [τοαὰ- 
ῬΙοαρα δημα αἰξογοα ἔν. τοοῦ 
γεν, ἈΚ ἴο ϑΐδηβ. τοοῦ σΚ, ἴῃ 
Ἰηὐγ η5. ἔογοθ, ““ἴο Ὀ6 ὈοτῈ ἢ"; 
150, ““ἴο ὈΘοοΙΏ6, ἔα κα Ρ]αοθ᾽,᾽]. 

᾿ς γϊτνώ-σκω ΟΥ γι-γνώ-σκω, 
ἢ γνώσω, γνώσομαι, Ῥ. ἔγνωκα, 
2. 801. ἔγνων, (τηροΓαῦ. γνῶθι, 
ΒΡ]. γνῶ, γνῷς, γνῷ, Ορΐ. 
γνοίην, ἴῃ. γνῶναι, Ῥατῦ. 
γνούς), γ. 8ἃ.: 1. Το ρογοεῖυο, 
παν, οὔδεγῦε, μηαεγδέαηπα, 
᾿ἰφαγΉ.--- ὦ. ἘΝ]. Ὀγ οἶαπξα ἴπ- 
᾿ἐτοἀπορα Ὀγ ὅτι: 70 ρεγοεῖυε, 
᾿αϊδοουθῦ, οἷς., ἐλαέ.---8. Τὴ 
Ραϑὺ ἔθηβθβ : (“ΤῸ Πᾶνα Ρθ1- 
οοἰνρα,᾽ δἕο.; ἨὨθη06) 70 ἄποιν 
[τοοῦ γνω, «Εἴη ἕο 8415. τοοῦ 
᾿σ ΚΑ, ““ἴο Κηον ""; οὗ. μα. πο- 
300 (οΙΪά ἔθου ρμο- 500), Επρ', 
᾿ἜΚηον 7]. 

γνώ-μη, μης, ἢ [γνω, τοοῦ 
οἱ γι-γνώ-σκω, “ἴο Κυον 7] 



νΟΓΑ δύΣΆΔΥ, 

(“΄ Τηαῦ πμῖοῖ Κηονβ᾽; ΠρηοΘ, ᾿ 

(γῃϊηᾷ "; Π6η06) 4 μα φηιθηΐ, 
ορίηϊοη, οἷο. 

γνώσεσθε, 2. Ρ615. ΡΙαγ, ἕαῦ. 
ἰη4. οὗ γιγνώσκω. 

γοητευθείς, εἶσα, έν, Ῥ. 1: 
ΔΟΥ, Ῥᾶ55. οὗ γοητεύω. 

γοητ-εύω, ἢ. γοητεύσω, Υ. ἃ. 
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γυμν-ἤς, ἢτος, τα. [γυμν-ός, 
« ηᾳκρᾶ, υποϊαα᾽; μθης6, “απ- 

αὐτηοθα ἢ ψἱἢ ὕπ6 ννθαροηβ5. οὗ 

| 0Π6 Πορ 165] (“ΗΘ ὑμπαῦ 15 

᾿αδγη6 ᾽ἢ; Π6Π06) 1. 4 [ἰσπέ- 

᾿αγηιϑῶ βοϊ ἀϊογ, ἃ8 ὁμ6 ποῦ οἶδά 
ἴῃ ἐπ ἀρ πιοῦν οὗ {Π6 ΠΟΡ 068. 

.--2. ΡΙαγ.: «1 φηέ- ανηιοά 

[γόης, γόητ-ος5, “ἃ Ἰυ95716", {700}8. 

ομοαῦ (“Τὸ δοῦ ὑπμθ γόης. ἤτου, Ἢ. γυμν-ήτης, 
ἰο ἢ ἃ ῬΘΙΒΟΏ, σέο. ; (6866) 7Ὸ γυμνή». 

δεσιΐϊο, οἠεαέ, ἀεοεΐυο, οἴο.--- 
Ῥαββ.: γοητ-εύομαι, 1, 80Γ. 
ἐγοητεύθην. 

γονἄτων, φ6ῃ. Ρ'αν. οὗ γόνυ. 
γον-ἄω 

(ΞΞ γεννάω), “ ἴο Ὀερεῦ] (“Α 
Ῥοσοῦξον "᾿; ἤθῆοθ, “ἃ ὍΠΟΥ ὩΣ 

γον-εύς, έἔως, τη. 

Π6η66) Ρ]αΓ. : “αγθηΐδ. 
γόνυ, ἅτος- (]) αὖ. ΡΙαΓ. γόνἄσι), 

ῃ. 4 ἄπεο [ακῖη ὕο 588, 7ώηι, 
“ἶν ΚυίδθἼ: 

γοῦν, ἂν. [οοπύν. ἔν. γέ; 
οὖν; ἷ. 6. γέ, “ αὖ Ἰοαϑῦ ᾿"᾽; οὖν, 
“«{ῃ6η, ὑμουθουο 7 «46 ἰθαϑδέ 
ἐλθη, αὐ αη γαΐέο, αἡψιυαψ. 

γράμ-μα, μᾶτος, π. [ἴον 
γράφ-μα; ἔν. γράφ-ω, ““ἴο 
πεῖ (“ὙἼμαῦ νὨ1Ο ἢ [8 
τυ θῦθη᾽ ἢ; Π6Π66) 1, «4 τογγέέθη 
οἠπαγαοέο)" οΥ ἰφἐέε7".----ὦ, ῬΊΌΤ. : 
(“ Ιμοὐύουβ ᾿; ἤθη66) “415 ἐη- 
δογὶρέϊοι ; 8, 12. 

γρηγορ-έω -ῶ, 1. 401. ἐ- 
γρηγόρησα, γ. "Ὁ. [Ἰαΐρ ῬΙ6Β. 
ἤν, ἐ-γρήγορ-α, ρεΓξ, οὗ ἐγείρω, 
“ξο τοῦβ6᾽᾽) (““ Τὸ τόοῦβ6 οΠθ᾽ 5 
561; Βθη66) 1. 70 «ευαἰοΐ, ἐο 
6 τυαξολξιῖ.--- ἢ. ΜοαύαΙΙΥ : 1Ὸ 
τυαΐοΐ, ἐο ὃ6 υἱγίἰαπέ. 

γυναῖκες, γὕναϊκας, γῦν- 
᾿αἰκῶν, γὕναιξί, ΠΟΙ., 8066.» 

θοη., ἀπά ἀαῦ. ῥῖαν. οἵ γῦύνή. 
γῦὔν-ἡ, αἰκός, ἢ. (518 ψ}ιὸ 

 υΐηρϑ ἴον ἢ; Π6ης6) 1. 4 
᾿τοοηιαλ.-τ-- ἃ. Α4 εὐἵξο ἴ αἰκίῃ ἴο 

5888. γοοῦ σΑΝ, ἴῃ ὑγδηβιῦν6 

ἔουοθ, ““ἴο ὑυΐηρ ον 7]. 

δάκτῦλος, ου, τη. : 1. 4 
βησον.---. ὙΜΔΠ ποδός ΟἹ" 
ποδῶν (4 βηφεν οΥ᾽ ἐδ οοέ οΥ 
7εεὲ; 1.6.) 4 ἐο6; 8, 18, 

δάᾶπᾶν-άω -ὥ, ἢ, δᾶπᾶνήσω, 
Ρ. δεδᾶπἄνηκα, 1. 801". ἐδᾶπᾶν- 

ησα, Υ. ἃ. [δἄπᾶν-η, ““ ΘΧΡΘΠαϊ- 
ἴὰγ6 70 εαρεηά, ἰαψ οπέ, 

ϑροηᾶ ΟΥΘ᾽ 5. τηθ8η8, εἴσ. :--- 
τὰ ἑαυτῶν δᾶπᾶνῶντες, ε“)Ῥρεηά- 

ἑηρ ἐλεῖν' οὐυη ἐδίη 5 ΟΥ ΠΟΉΕΥ; 
ἦν 6. ἰζυΐηρ αὐ ἐλοῖν" οιοη οοδέ, 
ὅ, 20. 

Δαρϑᾶν-εύς, έως, τα. [ Δάρ- 
δᾶν-ος, “ Παταδηῦβ᾽᾿; ἃ ὕονγῃ 

οὔ Ττοῦβ ἴῃ Αβία ΜΊη01) 4 ηιαῇ 
97 Τανγαᾶπδς; α Παγάαπίαη. 

δαρεικός, κοῦ, τη. «4 ἀαγίο; 
8 Ῥεγϑβίδῃ σο]ά οοΐῃ ΞξΞ 20 Αἰύϊο 

᾿ἀγδοῆτηοο [86 οτἱρίῃ οὐ ἐμ15 
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γγοΟΣ ἃ 15 ὈΥ 5016 αὐὐυϊ] θα ρα ἐο 
Πλασῖα5, Κίηρ οὗἨ Ῥοιβία, ὈγΓ 
σου ὑΠ|15 Κιηα Οὗ ἸΠΟΠΘΥ τγὰϑ 
5814 ο πᾶν Ὀθϑθὴ οοἰηθα ; ὈΥ 
οὔμοῦα ἴο Ῥρουβίδη ἀαγ-ῶ, “ἃ 
Κιηρ'"; 50 ὑπαῦ ἴῃ {15 Ἰαύὔοι 
Οα56 1ὖ 15 οὗ Κιηάατρα οὔἹρίη 
ἢ ὑπΠ6 ΤΏΡ] 5) “΄ 5Ογ61- 
οἱρὰ ᾽᾽1. 

δασέα, κοο. πθαΐ. ῥΙαν, οὗ 
δασύς. 

δασ-μός, μοῦ, τη. [Ὁν δατ- 
μός; ἔν, δατ-έομαι, ““ἴο ἃα]- 
νἱὰ6᾽] ((Α αἰνταϊηρ ἢ; μ6 66) 
“πη, ἐπιροδέ, ἐγιδιιέθ, οιδέοηι, 
δ 5 Ὀοΐηρ' ἃ αἰνιαἸηρ' δπηομηρϑῦ 
ΒΘ ΘΡᾺΪ οὗ ὕμθ. βιὰ δρροϊηὐρα 
ἴο 6 ρΡαϊά. 

δᾶσύς, εἴα, ὑ, Δα]. (“10 }Ὲ 

ΨΡΟΓΟΚ ΒΟΣΔΑΛΔΥ. 

16 ἐ5 ἡθοοϑϑαῦ, τέ ἐδ ἡϑοα ζεῖ, 
οἴο. ; οὔθ, Οοὗο., ἡηδέ .--αὖῦ 
1,6 ὕπο ϑ'αθ]θοῦ οὗ δεῖ 15. {80 
οἰαιιβα τὰ ἐπιτήδεια πορίζεσθαι 
ἐκ τῆς πολεμίας ; οἵ,, α150,6, 1; 
θ6, ὅ ;---πἂὖ 1, 14 [Π6 ϑιαθ]θοοῦ οὗ 
δέοι 15 ὑπὸ Τηΐ, ὁδοιπορεῖν ;----ὖῦ 
1, 8 π6 ϑιαθ)]θοῦ οὗ δέῃ 15. ὑπ6 
πθαΐ. ΡΙΌΏ. τί.---ῷ, ἢ ἄρῃ. 
οὗ πϊηρ : 7λεγ8 5 ἠεϑά, οὐ 
ισαηέ, ΟΥ̓ἹΎ ϑβουηθυμίηρ' ; ΒΟΙ]6- 
ὑμίηρ' ἐδ πθϑάθα οὐ ἐ5 τυαπέϊη. 
-9. Επῦ. ραγῦ. αϑρα [ΠΤ ΡΘΥΒΟ- 
Αὖγ: δεῆσον, 16 εοἱϊί δ6 π6- 
ΟΟ55 Ὁ ; ---ϑῦ 2, 12 δεῆσον «πὰ 
0η6 δια θδύαμθϊνα! [ΤΙηΐ, ἀκοντ- 
τζειν τοσϑύμου ΤΌ δ Αοο. 
ΑὈβοϊαΐθ [ὃ 156, 41. 

δείδω, ἔ, δείσομαι, ν». (ῃ 
ἃ ΒΠδΟΟΡῪ ΒΓ Δ06᾽); Π6Π66) [Ὀγ66 οὗὨ ργ8β8.) δέδοικα, δέδϊα, 
αϊγ, 
λαυΐηρ ἐδ δαϊγ' ΟἩ. 

δέ (οἴου 8 ἃ νον] δ᾽), οο0η]. : 
1. Ββιέ; 566 μέν.---2. 4πὰ 7με7- 
ἐλ6γ,, ἐοο, αἶδο. 

δεδίώς, υἷα, ὁ», Ῥ. γρογί, οὗ 
δείδω. 

δεδογμένος, η, ον, Ῥ. γνοτῇ, 
Ῥᾶ55. οὗ δοκέω. 

δέδωκα, ρον, 1π4, οὗ δίδωμι. 
δέῃ, δεήσει, δεῆσον, δέοι ; 

566 δεῖ. [ 
δεήσεσθε, 2. ρ615. ΡΙαγ. ζαῦ, 

1η6, οὗ δέομαι. 
δεῖ, 58]. δέῃ, ορῦ. δέοι, ἰηξ 

δεῖν, ραγῦῦὺ. δέον, ἔ, δεήσει, 
ἔ, ρατῦ. δεῆσον, 1. Δον. ἐδέησε, 
ν. ἢ. ᾿ρ6Υ8, [[ὈγΙηθα ῬΑΡΟΪΥ 
ἔνοἢ δέω, ““ἴο Ὀϊηα,᾽ ῬΑΥΟΪΥ 
ἕλοι δέω, ““ ἴο ηρ6ᾶ, ἰδοῖκ ᾽᾽1 1, 

οουεγοά «υἱέϊ λαϊγ, Ῥἱαρογ, (πὰ ἴοτοθ οὗ προν) 
ἐδεδοίκειν, 1. ΔοΥ.. ἔδεισα, Υ. ἃ. 
Δηα η.: 1, Αοὔ. : 70 δαν, ὃ 
αὐγαϊά ο7.---ὦ. Νοαΐ.: 8. 70 
ἔφα), ἰο δ αὐ'αϊά.----ὉὮ, ἘῸ]1α, 
ὈγΥ μή: 170 7εαγ, οὐ δ6 αγγαϊά, 
ἐμῶξ; Ὁ, 17. 

δείκ-νῦμι οΟΥ δεικνύω, ἢ. 
δείξω, ἡ. δέδειχα, 1. δον. ἔδειξα, 
γ. ἃ. 710 δἤοιυν, ροϊηπέ οιέ [ αἸΚῖῃ 
[9-- ὅδπβ. χοῦῦ. Ὁ, δε δα 
5ΠΟΥ ᾽᾽]. 

δει-νός, νή, νόν, δα]. [Ὸγ 
δειδ-νός ; {ν, δείδ-ω, ““ ἴο 67] 
(“Τὸ Ὀ6 ἔδθαγσϑα᾽" ; Πθπῃοθ) 1. 
Τεγγὶδίο, ἀγοασζεῖ.----Α5 Βαθού.: 
δεινότατα, ων, ἢ. Ρὶαν. 27ο58έ 
ἐογγίδίο, οὐὁἨ αἀγεααζμῖ, ἐλίηϑ; 
7, 28.---ὧῶἄ. (ΥἸ} ὑΠ6 πούϊοῃ οὗ 
ἔθαν 15. οοῃηθοίοα ἃ πούϊοῃ οὗ 



ΡΟ ΖΥΕΥ. 

“ [ὉΥγ06 07) ῬΟΥΟΙ ) ; 
δεινός ΘΆ 16 ὕο ΒΙΡΉΪΥ ““ ῬΟΥΟΥ 
ἔα], τϊρὐν ᾿᾿; ἀηα ἔοι {115 
᾿ὖῦ δοααϊγοα {Π6 αγΠῸ. τη θΔ}- 
ἴηρ οἵ) δζιείζῖϊ, οἰθυογ,, αὖίθ ; 
--ἰηοϑῦν ψὰῦ Τῇ : δεινὸς 
λέγειν, οἴουον αὐ δρεαζέηφ, ὃ, 
7. ΚὉὃὉΙὦ Οομρ.: δειν-ότερο 
0. : δειν-ὀτᾶτος. : 

δεινότἄᾶτα, ὧν ; 566 δεινόξ. 
δείξαιμι, 1. δον. ορῦ. οἵ 

δείκνυμι. 
δείσας, ἄσα, αν, Ῥ. 1. 8ΔοΙ. 

οἵ δείδω. 
δέκα, πα}. 84]. ἰη 66]. 767 

[ακῖη ἴο ϑδηβ. ἄσςφα, “ ἴθῃ ᾽᾽]. 
δεκάτ-εύω, ἢ, δεκᾶτεύσω, 

1, δον. ἐδεκᾶτευσα, ν. ἃ. [δεκᾶτ- 
πουλλὰ ἐδηέϊν. γὰ.} .Οἵ 
ὑμῖηρΒ ἃ5 ΟὈ]θοῦ : 70 ἑαΐο, οὐ 
γ6δογῦυθ, α ἐθηίδ ραγέ οἷ; ο 
ἐϊέλο. ᾿ 

δεκάτη, η5; 866 δέκᾶἄτος. 
δέκἄ-τος, τη, τον, ἩΌτη. 86]. 

δέκα, ““ἰ6π᾽] (““Ῥειον!ἀ6α 
νγιῦ ἢ ὕθῃ ̓̓; θη) Ζοηΐῆ.--- 
Α5 δῦ. : δεκάτη, η5, ἢ. (66. 
μοῖρα), 4 ἐοηιέΐ, δἤαγ6 ΟΥ ραγέ. 

δελφίς, Ἰαΐοῦ δελφίν, ἴνος, 
7. Α4 ἀοἱρλίη. 

Δελφοί, ὧν, ἔ ρίαν, 2 ε!ρλὲὶ 
(μον Καϑδίγ) ; ἃ οἰἷΐγ οὗ 
ῬΠοοΙΒ ἴῃ Ν, ατρθθοθ, ΠΟΘΙ 
ἌΡοΟΙΪο μα ἢ15 τηοβῦ οο]ογαΐθα 
ΟΥβο]ο. 

δένδρον, οὐ, πῃ. “4 ἐγε6 [Ῥτοῦ. 
ΑἸκίη ἴο δρῦς, “ἃ ὑτα8᾽. 

δέξασθαι, 1. ἃἀον, ἰηξ, οὗ 
δέχομαι. 

δεξίά, ἃς ; 8668 δεξιός, 

ΠΟΠΟΘΙ 

ὃ9 

δεξ-ἴός, ἴά, ἴόν, ἀα]. Ζσῆΐ 
ἃ5. ΟΡροξρά ἴοὸ ““Ἰο."--Α 
δαθρρύ. : δεξίά, ἂς, ἢ. 4 γίσἠηέ 
λαηᾶ :---ἐν δεξϊᾷ, οὐὐ ἐλ γίσλέ 
λαπᾶ ; οὐ ἐΐθ γίσἠέ, 2, 24. :--- 
θαΐύ ἐν τῇ δεξίᾷ, ἐν ἐλεεῖν" γῖσλέ 
λαπᾶ, νὶ. οὗ ὕπΠ6 τηθη, 4, 12; 

2] οἵ,, αἴβο, 1. δ, πο. 1, 8, (6) [11 
ἰο ϑὅδη5. ἀα ζει; “ ΟἸαν ἡ: 
ἀαζεο-ῖηα, ““εἸονον ; 4150 
ἐγ ρ  ἃ5 Ορροββϑᾶ ἴο “16. 

Δέξιππος, ου, τη. 7) εχίρριιδι; 
ἃ ᾿ωασοομίδη τηθῃὐοηρα αὖ 1, 15. 

δέξομαι, {ὖ. ἰπὰ, οὗ δέχ- 
ομαι. 

δέομαι, ἴ. δεήσομαι, 1. Δ0Υ. 
ἐδεήθην, ν. τηϊα.: 1. ἃ. ὙΥ 1 
αξεπῃ.: 70 ιυαπέ, ἰαοῖς, γοφοῖγε, 
ποοά, δέαμά τ. περ ο7.---Ὁ. 
0} ἄρῃ. οὗὨ ρογβοὴ ἀπά [η΄ 
Δ]ΙΟΏΘ, ᾿ἰηβίοαδα οὗὐὁ ὥστε «πᾶ 
Ιηἢ : 70 «εὐαρῃέ, γεχιῖγο, ποεώ 
δι ῬΘΙΒΟῚ 707 ἐο 40, οέο. (ΞΞ 701' 
ἐδ γιιγρ056 977 ἀοϊηρ", 66.) :---- 
τί ἡμῶν δεήσεσθε χρήσασθαι 
(50. ἡμῖν); τη) εὐλαΐ «υἱέ ψοῦύ 
γεφιγθ τι5 707) ο 156, ΟΥ̓ ΕἼ1- 
γίον, (5) 4, 9: 566, δ]βὸ; 
Ν.Β. Ῥοῖονν.---ῷ, 1} ὅδμι. οὗ 
Ρθύβοη δἃῃᾷ [ηΐ: 70 ὃερ, 6Ή- 
ἐγοαΐέ, ΟΥ γεγιοδέ ἃ ῬΘΙΒΟῚ ἴο 
ἄο, φέο., ϑβοιηθίμϊηρ' :---ἡμεῖς 
Κερασουντίων θάψαι αυτοὺς 
ἐδεήθημεν, εὐ δεσρεα ἐδ ηϊ6Ί) 
9}, Οογᾶϑιι5 ἐο δεν ἐΐφηι, 7, 51. 
--Ν.Β. Τὴ6 Ῥαββαρθ βίνϑῃ αὖ 
1, Ὁ ἀὔογνβ 15 βξοιῃθύϊπιθβ βαια 
ἴο Ὀ6 ἃ ὈΙομαϊηρ' οἵ ὕννο 60η- 
ΒΓ ΠΟΌΙΟη5, νἱΖ. : τί ἡμῶν δεή- 
σεσθε, τἀμὰ τί δεήσεσθε ἡμῖν 



9Ο ΨΟΟΩΑδΟΖΑΔΜΥ͂. 

χρήσασθαι, ἐπ εὐὐαξ εὐἱῖῖ ψοῦ; ἴηρ πιμοῖ οΥ᾽ δοῖηφ, ἱ. 6. ποέ γα. 
πεθώ τι8, πὰ ἐπ τολαΐ τοῖἱΐ ψοι! οην δεΐησ, εφιίαῖΐ; 566 ἴσος. 
γοφυῖγθ ἐο τ|56, ΟΥ εηϊρίου, δή, αᾶν.: 1. 1 ἐγ μέ, ἔπ, Καοέ, 
ε8 7 ἐμαθεά.---ὦ, ὙΛΌ Ῥγομποῦμβ : 

δεῦρο, ἂν. ΠΙἐλ6). Τὸ τδγκ {Π6 Ῥϑυβοὴ Οὐ ὑμ]ηρ᾽ 
δεύτερον, ἀν. [Δάνου 8] δ γοηρὶν : Ῥίαϊηῖψ, ἐγεῖψ, ευἱά- 

πραῦ. οὗ δεύτερος, “5οοοῃα "7 οπμέϊῃ, ἐπμάφθθαά, οἷο. ---- 8. [ἢ 
1 ἐλθ βεοοηα ρίαοσο, δεοοημαΐψ, Ὑαλυ κιηρ' οΘοππθχίοηβ: 7 6Ώ.--- 
ποαέ, αὐέογισαν' (5. 4 ὙΥ10} ἄγε, οἶς. : Βιμξ σοιη6, 

δεύ-τερος, τέρα, τερον, δα]. ομἶψ οοτη8.---ὅ, Πιάερά, ἐπ 
ϑδοοηά ἷ αἰκῖν, ΕΚ δύ-ο, ““ὔνγο,᾿ 7,αοέ :----ϑουηθθϊμηθθ ᾿ΡΟΏ ΘΔ] ]ν : 
ἴο ϑὅαμβ. αυΐ, “ὕπνο ἢ]. 1. σοοά ἐγεμέ, γογδοοέδ,.---Θ. 

δέχ-τ-ομαι, ἢ. δέξομαι, Ρ. δέ- ὙΥΙΌΝ οὔ ν ραυίϊοὶθϑ ἐο πραγ 
δεγμαι, 1. 80. ἐδεξάμην, ἬΝ οσγθαῦθι" 6 ΧΡ ΙΟΙ[Π685: ΕἸ Ραοέζῳ, 
τη. : 1. ΖΤΌ γεσεῖυο, ἑαξο,. 7ε5έ, οἔο. 
αοδοορρέ ἃ πϊπο ΟΠ δυβά. Ἐπ ἢ ΕΠ δῆ-λος, λη, λον, 84].: 1. 
ῬΘΙΞΟΏΔ] ΒΡ] θοῦ : ὙΥ1} εἰς : Τῇδιδί6.---Ὦ, Οἰδαν, τιαη ζ65έ, 
Το γεσοῖυο, οὐ ααπιέ, ἐμέο οΥ ρίαϊη, ουϊατεηπέ :---ϑ. Τὰ οοη- 
εὐἱέμέη, ἃ Ῥ]λσ6.---ῷθ, 70 γϑοεῖυθ ποχῖοη ἹῸἢ ἃ ὕθηβ6 οὗ εἰμί ἀπά 
ἃ ῬΘΙΒΟὴ ΕῸΠ] ΘΧ]]6, δέ. ; ἃ ραγῦ. ἴῃ οοποογαὰ 1 {6 
6, 29; 7, 859.---4, Οὗ ἃ ρίαοθ: ϑ'αθ]θοῦ (μοῦ. ΟΡ Θββθα οὐ 
ἃ 5 Θαθ]οοῦ : 70 γεοεῖυε, αὐηιῖέ, πἀπαογυβύοοα) οὗ {6 νϑῖῦ : ΖῸ 
σίυθ αὐηιϊδοὶοι ἐο ; ὅ, 20.--- δο οἰφαγίῳ, ουἱάοηέζῳ, ΟΥ πιαηῖ- 
ὅ. 7ΤῸ γεοθῖυθ ΥΘΔΑΙΪΥ Οὐ ἢ 7 5έΐῳ ἀοϊηρ' οὐ Ὀθίηρ' ὑΠπαὺ 46- 
Βοβρ αν; 7, 89.--θ, [Ιῃ ποίθά ὈΥ {Π86 ρετῦ. :---μάλα 
ΤΠ] αΤΥ ἰλησπαρο: 8. ὙΠ δῆλοι ἦσαν οἱ συμπρέσβεις τῷ 
Αοο. : 70 γεϑοοῖυθ ὕΠ6 θῃθιην, Ἑκατωνύμῳ χαλεπαίνοντες, δὲ5 
εἶο. ; ἐο ατυαϊέ ἐδ αἰέαοξ ο7.--- ' )ειἑοιο- απιδαδϑαάογϑ τ0676 ευἱά- 
Ὁ. ΑΒ58. : ΤΌ αιυαϊέ ἐδ αἐέαοῖ, οηέϊῳ υὑϑῦν αἩ ΟΥ̓ τοὐϊές Πεοαέ- 
Οὐ οπϑοὲέ [αἰκὶῃ ἰο ϑὅδηβ. τοοῦ ᾿ οηγηήιιδ, ὅ, 24. 'ΤῊΪΒ τηοᾶθ οὗ 
ΘΑΘΉ, “ ἴο αὐΐαϊη 7]. ΘΧΡΙΌΒΒΙΟΝ Μγὰ58 υϑοα ὈΥ 6 

1. δέ-ω, ἢ. δήσω, Ῥ. δέδεκα, ᾿ατροοκ ἰηβύθαα οὗ δὴ ἱπηροὺ- 
1. 8δοι. ἔδησα, ν.ἃ.: 1. 7ο δίπα, βομὰὶ σοῃβύγ οὐ! οη. --α Ὁ. [ἢ 
ἔΐο, γαϑδέθη.---ὦ. ΟΥ̓ δμίπηαὶβ : οοππθχίοη μΊ ἢ ἃ ἔδπξθ οὗ εἰμί 
Τὸ ἐϊΐθ τρ, οἴο. [ρΡΥΟΌΔΌΙΥ Δ Κη (ΘΧρ ΙΓ οββθᾶ οὐ ἀπαρθγβίοοα), ἂμᾶ 
ἴο ὅδ 8. τοοῦ ὉΆ, “ἴο Ὀ1Π6]. 0114, Ὀγ ὅτι ἀηα ἢηϊία νοι : 

2. δέω, ἔ. δεήσω, Ὁ. δεδέηκα, Το ὅδ οἰφαγίῖῳ, οἴο., ἀοἴπρ' ΟΥ 
1. Δογ. ἐδέησα, ν. Ἡ. Το εὐαπέ; εΐῃρ;, είο. (αξοονάϊηρ; ἴο ὕβθῃβθ 
- 4. 82 νι [Ιπξ : οὐ πολὺ οὗ ηϊΐθ νου), {μπαῦ τ ΒΙΟΘἢ 
δέοντας εἶναι ἴσους, ποΐ τυαηΐ- ἴμὩ8 γοῖῦ ἀφῃηοΐξεϑ : - δῆλοι 



ΓΟ Φ0ΌΖΣΜΦΥ. 

[ἤσαν ὅτι ἐπικείσονται, 10 676 
οἰφαγίῳ αδοιέ ἐο ἠιαΐδ ατν αὐ- 
ἑαοῖ, 2, 206. ΤῊ ο46 οἴ οχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟῚ 15 8150 1ηβίραα οὐ {ῃ6 
᾿Π}}Ρ0615. σΟμ ΒΟ. [ἀἸκῖη ἴο 85. 
γοοῦ Ὁ, “ἴο 581η6᾽᾿; ἃ πὰ 80, 
οὐγυ]ορ ον, “ ΒΒΙη1ηρ 7]. 

δηλ-όω -ῶ, ἢ, δηλώσω, ν. 
δεδήλωκα, 1. 80. ἐδήλωσα, 
ν. ἃ. [δῆλ-ος, “τηδηϊοϑὺ ᾿᾽] 71Ὸ 
γιαΐθ ηιαηϊγεδέ; ἐο πιαηηγεδέ, 
δίοιυ, ροϊηέ οτέ ;---οὧῦ 4, 21 
011α, Ἢ ὅτι πὰ βηϊέο νεὲρ.--- 
Ῥαββ. : δηλ-όομαι -οῦμαι, Ῥ. 
εδύλώβαι, 1. 80". ἐδηλώθην, 
1, ἐαῦ, δηλωθήσομαι.---- [ΤΩ ΡΟΙΞ. 
Ρογῆ. ραβ85. δεδήλωται, 1ὲ ἤαδ5 
δροι σλοισῃ ;---οὖ 1, 1 πμ6 ὅ'0Ὁ- 
76οὐ οὗ δεδήλωται 15 ὕΠ6 οἰαιδ 
ὅσα... . ἀφίκοιντο. 

δῃούμενος, ἡ, ον, Ῥ. ΡΓ685. 
ῬΆ55. οἵ δῃῶ, 

δή-που, ἀν. [δή, ““1Ἰηαροα"; 
πού, ““ῬοΥΠαρ5 ᾽] 1. ογῆαρϑ 
ἐπα φεα, ροδϑιὀίμ, ἐξ ηιαν ὃ6.---- 
2. Τὰ Αὐὔϊο βαρ : Ζ)ονδέϊε55, 
40 αοιδέ, 1 οἴο. ργϑϑιηιθ, ο7 
ΘΟΎ,786. 

δῃῶ (Αἰϊο ἔον δηΐ-όω), ἢ 
δῃώσω, Ρ. δεδήωκα, 1. 80}. 
ἐδήωσα, Υν. ἃ. [δήϊ- -ο5, ΕΡΙΟ [ῸΥ 
δάϊ-ος, ““ ΒοΒΕ1|8 αἱ ΠΣ 
Βοβῦθο ἰο; Πθη.6) 1. Οἵ 
ῬΘΙΒΟΏ5. 88 ὈΒήθοῦ: 70 οἱ 
αοιση, δἰαν.---. ΟΥ ἃ σου ΒΥγΥ, 
δἔο.. ἃ5 Οδ͵]θοῦ : 70 γαύυαφο, 
ἰαψ τυαϑέο, »ίμηάθγ. -Ρα88.: 
δῃοῦμαι, Ρ. δεδηήωμαι, 1, ΔΟΥ, 
ἐδῃώθην. 

Ἐ ΤᾺ 2 868 1, Δία. 

ΟΙ 

2, δι᾿ ; 566 2. διά. 
1. Δία (θοἴογθ ἃ γον] Δί᾽), 

806. οἵ Ζεύς. 
2. διά (Ὀοἴογα ἃ νονοὶ δι᾽), 

Ρῥτόρι οἱ Τὴ υυφηυτ δι 
ΠοΘΆ]ν: Ζηγοινσῆἧ. ---- Ὁ. ΟΥ̓ 
ὑϊη6: “4έ ἑηπέογυαϊς ο7.--βΟ. ΟΥ̓ 
086 ᾿ηδύν ατηθηῦ : δῳ ἡιεαηϑδ οἵ, 
ὄψ, ἐλγοισὴ.---αἂ, ΟΥ {Π6 νὰν 
ΟΥ̓ ὙὩΔΠΠη6": Ζλγοισῇ,. -- ὦ. 
1} Ασο.: 8. ΖΤλγοιισἧ, ΟἹ 
αοοοτη ΟΥ̓ 707 ἐλ δαζο οἵ :--- 
διὰ τί, (ον ἀοοοιηέ οὗ τυλαέ; 
'.. 6.) τυλογεξογο, τεὐἦψ. --- Ὁ. 
Τλγοιρῆ, ὃψ πιθαη8 ο7.---Ο. 
Βεραιδ6 οἵ, ὃψ γϑαδον οἵ, ἴηι 
οοηδεχιθηοθ ΟΥ᾽ [ ἈΚῖη ἴο ὅ'διη8, 
ἄνα, “ ὑπο]. 

διάβαίητε, 2. Ρ615. ΡΪα". 
2. 801. ορῦ. οἵ διᾶ βαίνω. 

διά-βαίνω, ἔ, δῖᾶ- βήσομαι, 
Ρ. δ᾽α- βέβηκα, 2. ΔοΥ. δ᾽-έβην, 
γ᾽. ἃ; -οπα“ Ὥ,. Γδιάνο κε ΟΥ̓ΡΕ: 
ΔΟΙΌΒΒ ̓; βαίνω, “ἴο ρο᾽᾽] 10 
90 ΟΥ̓ ραδ8 ΟΥΘΥ ΟΥ̓ αΟ7Ὸ88 ; {0 
07055. 

δίά- βάλλω, ξ, δὶᾶ-βαλῶ, 
Ρ. διᾶἄ-βέβληκα, ν. ἃ. ἴδιά, 
ἐπ λιραδῆ ἡ 2. βάλλωΐ.. “ἰο 
δύσι Κα ὁ ὈΥ ὑβτονίηρ)] (“1Ὸ 
βῦυκα ὑῃγουρ ᾿᾿; ΠΘΠςΘ, “ ἴο 
δύσι Κα ὑπτουρἢ ο7 νουηᾷ ᾿ἢ ὈῪ 
ψΟΣα5, εἔσ. ; Πθη66) 7Ὸ ἀσοῖιδ6, 
δἰαηαάον, ἰδεῖ. 

διᾶβάς, ἄσα, ἄν, Ρ. 2.80 ΕΣ 
οἵ διᾶβαίνω. 

διάβεβηκώς, υἷα, ός, Ῥ. ΡογΕ, 
οὗ δΙᾶβαίνω. 

διάβῆναι, 2. Δοτ. ᾿Ἰηΐ, οὗ δῖᾶ- 
βαίνω, 
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διά -βίβαζω, ἔ, διᾶ- ββἄσω, 1. Δογ. ρᾳ55. ἴῃ τηϊᾶ, ἔογοΘ δι- 
1. δου. δὶ-εβίβασα, ν. ἃ. [ διά,  ελέχθην, ν. τηϊᾶά. [διά, ““ὁη6 
““ ΔΟΙΌΒΒ "᾿; βίβαζω, “ ἴο οα8θ6. ψῦῃ ἀπούμον ᾿᾿; λέγομαι, (μ14. 
ἴο 90] (ΤῸ οαὰ86 ἴο φρῸ ᾿ οὗ λέγω, ““ἴο 5ρθαῖκ ᾽)), “ἴο 
ΔΟΙΌΒΒ ἡ; Π6Π06) ΟΥ̓ ὑγόορβ: β5ρ6} Κ᾽" ΟΠ θ᾽ 5 5618] (“Τὸ βρϑαὶς 
Τὸ ἰφαΐ ἀοΥο855 ; ἐο ΘΟΥΤΨ Οὐδ) ΟἿ6 1 ΔηούΠου ᾿᾿; Π6Πη00) 1. 
ΟΥ̓ 467055; ἐο ἐγαηδβρογέ οὐδῦ. ὙΥΔ Αοο. οὗ μϊηρ' ἀμ πρός 

διάβίβάσων, ουσα, ον, Ῥ. σι Αοο.: 70 δσοηυογδ6 αδοιιξ, 
ξαῦ. οἵ διαβίβαζω ;---οὖὖ 2,10. οΟΥ αέδοι55, ἃ ὑπϊηρ ἢ ἃ 
ΒΟΙῚ6 ΘΙ 108 Ὦανο διὰ ββῶντας ῬΘΥΞῸη ; ὅ, 20.---ῷ, ὙΥ 1} δῦ. 
Ἰηδέθα ἃ οὗ διαᾶαβιβἄσοντας. οὗἉὨ ΡΟΥΒΟῚ Ὁ]ΟΩΘ: Ζ7Ὸ δοηυθ786, 
ὙΥΠΘΓα Π6 ἔουτηθι" γρϑαϊησ' 15 ὋΣ αἰδοοιῦδο, «οἰέϊ,; ἐο ἐαϊξ 
δαορίσα, ὑΠ6 ννογτα γυησβῦ θ6 ὅῃ6 ἕο οὐ εὐὐέδ, ; 4. 84. 
μη 86, 866. Ρὶαν. οὗ δὴ Αὐῦϊο. δῖᾶ- -μἄχομαι, ἔς, δῖά-μᾶχ- 
Ραγῦ. ἔαΐανο δ᾽ βΙβῶν. ᾿ ἔσομαι, ν. ἀθρ. [ διά, ἀδπούϊηρ' 
λα νβραθμαι πνν ἔ. διᾶ-δώσω, 1. ““Θομηρ]ούθηθβ5 ᾿; μᾶχομαι, ““ἴο 

. (ον ἴῃ ἴπ6ϊ0.) δὶ-ἐδωκα,  ρηὺ 1 (“Τὸ ἤρμῦ, ο7" οοῃ- 
Υ. ἃ. [διά, ““ θούννθθη ᾽΄; δίδωμι," ̓ Τρηᾶ, ὉΒΟΡΟΌΡΪγ᾿ ἢ, ὨΠΒΡρΏ066) 
σα} ζ- Το οἷν Ὀ6- ΕὉ]14. ὉγΥ μή νι} ἼΩΝ : Τὸ 
ὕγγθοῃ, 07) ΒΠΊΟΠΡ',᾽ ῬΘΥβΟη5; )σλέ οὔδ, ΟΥ γεϑὶδέ δέγοησίῳ, ἐδ 
Ὦρ6η66) 17Ὁ αϊοϊαθ. ΜΡ “ἰὰ ἀοϊηρ,, δέο.; 8, 29. 
ἐγίδιίθ. 4. οἱπ. ἐλφ!, δῖἃ-νοέομαι -νοοῦμαι, ἔ. διἄ- 

δί-αιρέω -αιρῶ, Ἔ δέ. -αιρήσω, ἱνοήσομαι, Ρ. διᾶ-νενόημαι, ΡΙαΡ. 
2. 80, δὲ- -εἴλον, Υ. ἃ. [δι-ά, δὶ-ενενοήμην, 1. 80. δῖ -ενοήθην, 
“ ἈΒΌ ΠΟΥ ἢ; αἱρέω, ““ἴο ἔακ6᾽᾽7 ν. τηϊᾷ, [διά, ἴῃ ““ βύγθηρμῃθῃ- 
(“Τὸ ὕδκο ἀϑαμπᾶρυ ᾿᾿;; ἢθη66) ἴηρ'᾽ ΌΓΟΘ ; νοέομαι (τα. τ ἢ 
1ο ρει, ΟΥ̓ ἬΝ θὰ αἀοιυ; Τηἢ.), ““ἴο {μ1ηκ τι ΟΠ Θ᾽ 5 
2...:9ὕ}. 561 ἢ, ἴο 6 τῃηϊπαρᾶ, ἰο᾽ ἅο, 

διά -λαμβᾶνω, ἢ. διᾶ- λήψομαι, εἰ. (“Τὸ ὑμῖηκ σοομρ θέον 
Ρ. δ᾽-είληφα, 2. δον. δί-ἐλᾶβον, νὴ ΟΠ Θ᾽ 5 561, οὐ ἴο Ὀ6 οοτα- 
γ. ἃ. [διά, ἀδηούϊηρ' ““ομϑ ἢ Ρ]ούθ!Υ τηϊηαθά, ἴο ᾿ ἀο, δέο. ; 
Δηούμον "ἢ; λαμβἄνω,““ἴο ζαΚ6} Ὠδθης66) ὙΠ Γηΐ, ΡΓΘ5. ΟΥ̓ ΔΟΥ.: 
(“Το ἴακΚϑ ὁπ νι ἀπούπον"; 170 δὁ πιϊπαεα, Ἰπέεηα, ρεγροδα 
Πθημ00) ΤῸ ἐαΐζο, οὐ γεοοῖυθ, ἐο ἅο, δἔο.; 6, 29; 7, 1ὅ. ᾿ 
δουογαζίῃ, ἱ. 6. θαοΐ, ζογ" ἀΐηι-ὀ Φδῖίάνο-ια (ἀαδά ΙΕΎ]]. ).ἰαὰ, 
δε, οἴα., ΟΥὁ 707} ἢΐδ, οἴ, οἱσὺ ἢ. ἰδιανο-έομαι, ““ἴο {μίηϊς 
δἤῴαγε; 8, 4. ΟΥ̓́Θ, τηραϊίαίο 1 (““Α {μϊηκ- 

διᾶ - -λέγομαι, ἔ. διᾶ-λέξο- ἴηρ' ον δυ᾽᾿; Π6η66, ““ὑπουρμῦ᾽ 
μαι, Ῥ. ῬΆΒ5, ἴῃ τηϊά, ἔογοθ δι- 858 [δουϊίν ; ἤθης6) 4 ἐλοισλέ, 
είλεγμαι, 1. 801}. δι-ελεξᾶμην, ἐπέφηξίοη, ρε)")}0056. 
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δίάπέπρᾶχα, Ρονῖ, πᾶ. οὗ 
δ᾽απράσσω. 

διά πεφευγώς, υἷα, ός, Ῥ. μετ, 
οὗ διἄφεύγω. ᾿ 

δῖα-πράσσω (Αἰίϊο δῖα- 
πράττω), ἢ. δῖα-πράξω, Ῥ. δὶᾶ- 
πέπρᾶχα, ν. ἃ. διά, Ἰῃ “ΘὐτΘησ.ἢ- 
οηΐηρ ̓ ἔοτοθ ; πράσσω, ““ἴο͵ 
οἴοῦ, Ὀτίηρ ρουαῦ ᾽] 1. 7Ὸ 
ὑγίηφ αδοιέ, εἰἶεοί; {, 29.--- 
2. Μι|ά.: δία-πράσσομαι οΟΥ 
δῖα-πράττομαι, Ρ. Ρᾶ885. ἴῃ 
γα. ἔοτοο δὶἄ-πέπραγμαι, Το 
ὑγίηρ αϑοιέ, οΥ ε7οέ, ὈῪ ΟἸ Θ᾽ 5 
Θέο., οὐγη οβρθοῖδὶ δοῦ ; 7, 80. 

δῖ-αρπαζω, ἢ, δί-αρπἄσω 88Ὰ 
δί-αρπάσομαι, Ὁ. δί-ἡρπᾶκα, 
1. δοῖ. δὶ-ἡρπᾶσα, ν. Ἡ.  δι-ά, 
ἀοπούϊηρ ““ σομρ] ἴθ 685 ἢ: 
ἁρπᾶζω, “ἴο ρἱυπάον 1] 170 
»ἰμηάθν' οοπιρίοέοίῃ οὐ μέέενῖῳ ; 
ἔο 5ροϊϊ, οἷο. --- Ῥα55. : δῖ- 
αρπαΐομαι, Ρ. δὶ-ἥρπασμαι, 
1. 20. δ᾽-ηρπάσθην, 1. ζαῦ. δὲ- 
αρπασθήσομαι;---οὖ 2, 19 δὶ- 
ἡρπάσθη Βὰ5 ἃ θα. ΠΟΙ. 
Ῥίαν. ἔου 15. Βα] θοῦ [8 82, α]. 

δία-ῥ-ῥίπτω, ἔ,. δῖα-ῥ-ῥίψω, 
1. δον. δὶ-ἔῤ-ῥιψα, ν. ἃ. [διά, 
““ἴὴ αἰ ἴδυθηῦ αἰνθούοηϑ ἢ ; 
ῥίπτω (πῦρ ὑπη6 ῥ' ἀου  ]6α), 
“1ο ὕμγον ᾽] (Τὸ ὕμγῸ ἴῃ 
αἰ δυθηῦ αἰγθούϊοηϑ ἢ ΠΘΏ66) 
10 ἐΐγοιῦ αϑδοιέ, ἐο δοαΐέογ. 

διάῤῥιψις, εως, ἢ. [[Ὁγ 
διάῤῥιπ-σις ; ἕν. δίαῤῥίπτω, ““ἴο 
ὉΠ ονν ἀθοαΐξ,᾽ ἐπτοῦσ ἢ γ ΘΎΡΑ] 
τοοῦ δἴαῤῥιπ (ΞΞ διά; ῥιπ,,τοοῦ 
οὗ ῥίπτω)) Α ἐπγοιοίηρ αδοιέ, 
α βοαἐξογίησ. 
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διασπασθείς, εἶσα, έν, Ῥ. 
1. 801}. Ρᾷ855. οἵ δίασπάω. 

δία-σπάω -σπῶ, Ἶ δῖα- 
σπᾶσω πα δῖα-σπἄᾶσομαι, 1. 
ΔΟΙ, δὶ-ἐσπᾶσα ἀρᾷ δὶ-εσπᾶ- 
σἄμην, ν. ἃ. [ διά, ““ ἀριπᾶον ἢ; 
σπάω, ““ἴο ῬΙυο Κ ογ" θα 
1, Αοὔ.: 10 ρίμοϊζ, οὐ ἔφαν, 
αϑμη67'.---, Ῥαβ85. : δία-σπά- 
ομαι -σπῶμαι, Ρ. δ᾽-έσπασμαι, 
1, 8δ0ῖ᾽. δὶ-εσπάσθην, 1. ξαΐ. 
δία-σπασθήσομαι, (“Τὸ 6 
ῬΙυοΚοᾶ, οὐ ἴοι, ἀϑαπαοῦ ᾽ἢ; 
6 Π66) 1 ΤΩΙ ΑΥΎῪ ἸΔΗρΡΊΤΙΔΡῈ : 
ΟΥ̓ βοϊάϊουβ: 20 δὲ ὑγοζεη τ 
ἑπέο δηιαΐϊδ δοαΐεβ. ; ο ὅδ 
δοαξέοεγεα αδοιέ. 

δι -σώζω, ἢ, διᾶ- σώσω, 1. ΔΟΥ. 
δ᾽-έἐσωσα, Ῥ. διᾶ-σέσωκα, Ῥ]ὰΡ. 
δ᾽-εσεσώκειν, ν. ἃ. διά, ἴῃ 
“φαρτηρηδαςϊν "ἢ ΤΌΓΟΘ ; σώζω, 
“ἰὼ 5ᾶγ}} 1. 70 εαῦὺθ οοηι- 
ρίεἐεοῖψ, ἐο ἄεθ} φειϊέθ 5.78, ἐο 
ῬὈ,εδεγυο. --ὦ, Ῥαββ.: διῖᾶ- 
σωΐομαι, Ὀ. διᾶ-σέσωμαι, 1. ΔοΥ. 
δ᾽-εσώθην : ὙΥΓ εἰς πᾷ Αοο. 
ἀφῃούϊηρ ῬὉ]αοο: (70 ὃό βαυρά 
οοπιρίεέείῳ ἡπέο α ρίαρο ; 1. 68.) 
ΤῸ ο ἴη δαζεέψ ἐο ἃι Ῥίαοθ δῃὰ 
ἐο ὅδ ἑη τῇ ; ἐο φεέ δαζοίψ ὑπέο 
ΟἹ ἐο ἃ ῬΪΙδοθ ; 4, ὅ. 

διάσωθῆναι, 1. 
Ρα55. οἵ διᾶσώζω. 

διά -φεύγω, 1. δ᾽ᾶ-φεύξομαι, 
Ρ. διἄ-πέφευγα, 2. δοΥ. δὲ- 
ἐφὔγον,ν. ἩὩ. [διά, ““ῃγοῦρῈ ἢ; 
φεύγω, ““ἰο ἢρο᾽7 (“Τὸ ἢδθ 
ὉΒΠΤΟυΡ ́̓. Π6η66) ΟΥ̓ ἢγα ἃ5 
ΟΡ]οοῦ :1᾽ ο οβδοαρθ; 2, 8. 

διᾷ --φῦ - ή, ἢς, ἵ, [διᾶφὕ-ομαι, 

ΔΙ. [ἴῃ 
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“00 ἸΌΝ δαούσθοῃ 7 ("ἃ 
στον Ὀούνγθθηῃ ἦ; ἤθ6η66, 
“0Παῦ ψ ΏΙΟἢ οτονβ Ὀθύνϑθῃ ἢ"; 
ἢ6Π06) «4 παῦατα] αὐυϊδίοπ, ἃ 
ἴῃ ομοϑύπμαῦὐϑ, δέο.; 4. 29, 

διδάσκ-ἅἄλος, ἀἄλου, Ὧ]. 
[διδάσκ-ω, ““ἴο θοῇ "] Ομθ 
τ«οὐο ἐφαοΐθϑα: ὦ ἐφασΐοῦ. 

δῖ-δά-σκω, ἢ, διδάξω, Ρ. δε- 
διδᾶχα, 1. 801. ἐδίδαξα, ν. ἃ. : 
1. 710 ἐφαοΐ, ἐηζογηι, οἷο.----, 
70 ρῦζουθ ὉΥ δὐοαμηθηῦ, ἐο 
δλοιο; --οῦ 7, 11 ΞΈΌΡΡΙΥ αὐτά 
(ἐλθηι, 1. 6. ὕη6 ὑμίηρβ Ὀθ ἕο 6 
τηθῃ ]οη64) αἴθ δίδασκέτω. 
ΟΌΒΞΟΡν 6 4150 [Π6 τπ|86 οὗ ἃ ραγῦ. 
ἢ ἃ δηϊΐθ νοῦ (λέγων 
διδασκέτω) ΜΏΘΙΘ ἰῃ ΕΡΊ5ἢ 
ὕννο Πηϊῦθ νυ 5 ἃ16 τιϑθα : ζεέ 
λῖηι δρεαΐ απὰ ρῦουθ (ἐλθηι). 
ΤῊΙ5 15 ὕΠ6 νΥδνῦ ἴῃ ἡγΒ]Οἢ 500} 
ῬΑΘΘΑΡῸΞ 816. τηοϑῦ ΘΟΡΤΘΟΌΪΥ 
τοηογρα ἰηὔο ἘΣΡΊΒη [ἀΚῖη 
ἴο 8 Ιοβῦ ὅδηβ. τοοῦ ὉΑ6]. 

διδέασι, Ιοηἷο ἴον δῖδεϊσι, 
9. Ῥ6Ι5. Ρ]αγ. ΡΓ65. 1η4. οἵ 
δίδημι. 

δίδημι, ἃ Ρορίϊς ἃῃᾶ τὸ- 
ἀπρ!]οαϊοα ἔοσ οὗ 1, δέω; 
8606 1, δέω, ο. 2.--- ΤΠ) 86 οἵ 
{15 νου αὖ 8, 259 μὲ5 Ἰρᾶ ἴο 
6. Το κΚ ὑμαῦ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 
τ 85 πο] ρα ο Π6 ΟΟΟΑΒΙΟΏΔ] 
ΘΙ] ουτηθηῦ οὗἠἨ ρορίϊςο δμπᾶ 
Ἰοῦῖο ννογᾶϑ. 

διδόναι, ἰη, ῬΓ6Β. 
δωμι. 

ὃι- δωτμι, ἢ δώσω, Ὁ. δέδωκα, 
1. 801. ἔδωκα, 2. ΔοΥ. ἔδων, ν. ἃ.: 
1. Αοὖῦ.: 8. Τὸ σἧυο.---Ὁ. Το 

οὗ δὶ- 

ΝΟΓΑ͂ δΟΖΣΑ͂ΝΥ. 

σγαηέ, αϑϑὶση.-ττο, ΤΊ Τηῇ : 
70 σῖυο, σγαηέ, αἰΐοιυ, ρογηνέ 
ἐο ἀο, οέο.---ῶ. Ῥαδ55. : δί-δο- 
μαι, Ρ. δέδομαι, 1. δον. ἐδόθην, 
1, ἢ δοθήσομαι, Το δὲ σίνυεη 
ΓΙΘηρ Ποηρα δηᾷ βίγοησ θη 
ἔγοιῃ τοοῦ δὃο, ακίη ἰο 385. 
τοοῦ ὉΑ͂, “ ἴο σῖνϑ ᾽. 

πιδωκαι 1. δον. ᾿πᾶ; δ 
διᾶδίδωμι. 

διέλάᾶβον, 2. 40. ἱπᾶᾷ. οὗ 
διάλαμβᾶνω. Ξ 

διελθεῖν, 2. 80. ἱπηῇ, οὗ 
διέρχομαι. 

διελθών, οὖσα, ὄν, Ῥ,. 2. ΔΌΎΓ. 
οὗ δϊέρχομαι. 

δῖ-έρχομαι, ἢ. δῖ. ελεύσομαι, 
Ῥ. δι-ελήλῦθα, 2. 8ΔοΥ. δῖ-ἤλθον, 
Υ. υηἱᾶὰ., [δι-ά, ““ῃγτουρ ἢ ; 
ἔρχομαι, ““ἴο ΘΟΙὴ6 Ο7" Ὁ ἢ 
70 οοΟἼϊ6 ΟΥ̓ ὁ ἐξγουσῆ ; ἐο 
»α585 ἐπγοιισῆ. 

δῖεσεσώκειν, ΡῬ]ΟΡΟΙ. 
οὗ δάσωζω. 

δίηγκυλωμένος, ῃ, ΡΤ ΤΕΣ 
Ροῦέ, ρᾶβθ8. ἴῃ τηϊᾶ. ἔοτοο οὗ 
δι-αγκυλ-όομαι -οὔμαι (ἢν. 
δι-ἀ, “ΟὨγουρ ἢ; ἀγκῦλ-η, “68 
ὉΠοηρ' οὗ ἃ αν τη ἢ), “ ἴο αν 
{πΠ6 παπᾶ περόνας. τὰν {Π6 ἐβοηρ 
οὗ ἃ Ἰδνϑὶϊη ᾿΄; ἤθῆοθ, “ἴο Ὀ6 
τοδαν ἰο Πα], » οἔο.) Πϑαάψ ἕο 
λιγῦῖ, οὐ Ἰαιποῖ, ἐδθ γἼασυοίϊῃ, 
οἴο.; 2, 12.-Ν. Β. ἴῃ βοὴηθ 
ρα θοη5 ὑΠ6 γΤοδαϊηρ' 15 δίηγκυλ- 
ἰισμένους, ἃ5 ἰῇ ἔν, δι αγκῦλ- 
τῴομαι ; ΜΜΏ116 α τ ΠοΥ 1 ἸηδΥ Ὀ6 
ΓΘ Ρ Κοα ὑπαὺ οἰβθνν θα δὶ- 
ηγκυλουμένους, 8ἃ5 ἢ ἔν, δὶ- 
αγκῦὕὔλ-έομαι, 15. Τοπηᾷ.---ἾἘΝ,,Β. 

1ηᾷ. 



ΥΓΟΓΑΔΌΟΖΑΔΝΥ. 

ΤῊ ἔουθσοΐηρ' ῬΟΥΕ. ῬΑΥ ΟΊ Ό]65 
816 ὉΠ6 ΟἿΪῪ ΌΡ 5 οὗ ὑπ 6} σο- 
βρϑοῦϊνν γϑὺῦβ ὑπαῦ 16 ἔοπῃά. 

δίήρουν, ὁσοπίν. 8. ῬΘΓ5. 
ΡΙαν. ᾿πρ τ, 1η4, οἵ δϊαιρέω ; 
Ἀν 51, 
᾿διήσοιεν, 8. Ρ6 5. Ῥίασ, ἐαῦ. 

Ὁρῦ. οἵ δίΐημι. 
δι-ἴημι, ἢ, δι-ἤσω, ν. ἃ. [δι- ά, 

ἐς [Ὠγουρ ἢ ̓᾿; ἴημι, “ ἴο βοπα᾽ 
(“Τὸ βοπᾶ {πγοὰρἢ ᾿᾿; ΠΘΠΟΟῚ) 
70 αἴϊοιυ, ΟΥ̓ 51.767, ἐὸῸ ρα588 
ἐλγοισ ; ἐο φῖυθ α ραδϑαθ 
ἐπγοισῆ ; --- αῦ 4, 2 ΒΌΡΡΙΥ 
αὐτούς 8ἃ5. ὨΘΔΙῸΡ ΟΡ]θοὺ οὗ 
διήσοιεν. 

δίκ-αιος, αία, αιον, δ]. 
Γδίκ- ἢ, “)αδίϊοο "7 (“Οἵ ο» 
ὈδΙοηρίηρ ἴο, δίκη ᾿᾿; ΠΘ6Π66) 
ε7]ιιδέ, ἰἸαιυξμί, σὶσῆΐέ. ---α Α5 
Θαθδῦ. : 8. δίἵἴκαιον, οὐ, ἢ. 
γ}} Ατῦ. : οιδέϊοο, γίρῆέ; 
8, 17.---ἘὉ. δἴκαια, ων, Π. Ρ]αΓ. 
ε]ιδέ, ΟΥ γίρηξ, ἐδήηρδ: 
δίκαια ἔπᾶθεν, 51} γδα (756 
ἐλίηρσο, ἴ. 6.) γεοἐγίδιοη, ΟΥ̓ 
σοΐέ πὶ5 ἀεδογίδ, 1, 15. 

δικαί-ως, «ἅν. [ δίκαι-ος, 
“ 71αϑὺ᾽] (ΑΕον 0Π6 ΤΆ ΠΠ61" 
οὔ δίκαιος ᾿; Π6Π066) «7 δέϊ : 
--οὐ δικαίως, τἰη7ιδέϊ ; 566 
οὐ. 

δίκασ-τής, τοῦ, τη. [[0Υ 
δίκαδ-τής ; ἔν. δίκαζω (ΞΞ δίκάδ- 
᾿σω), ἴῃ προαῦ. ἔΌΓο6 οὔ ““ἴο 
παρ, 510 845 παρ᾽] (“Οπθ 
ὙΠῸ πα ρῸ 5 07) 5᾽ 05. 85 1. ρ6"; 
ὮΘ6Π66) 4 αϊοαδέ ; 1.6. (αὖ 
ΑὐΠ6η5) ὁη6 οὗ ἃ Ῥοᾶγ οἵ 
υᾶρθθ, ΟΥ ΤΑΌΠΘΙ ἸΌΓΟΙΒ, δὖ 

εὐ] 

ἃ ὑγ8] ; {Π6 Ῥυβι αἸηρ' Ἰαρο 
γα 5 ΟΔ]16α ὁ κρἵτής. 

δῖκ-, η5, ἔ, (“ ΤΠαῦ ΠΟ ἢ 
15. ΒΏΟΥ, 15 Τηϑη1}6βϑῦ, 07) ΔΡ- 
Ῥδοηΐ," οΐοδ., δᾶ βο, “ οὔβ- 
ἴ01, πϑᾶρο ἢ; ΠΟΠΟ6) 1, Πρσπέ. 
-2. σιϑίϊοο, ἴαιο, οἷο.---. 
Ιη Τὰν : ἃ. 4 ἐγϊαϊ :---δίκην 
ὑπέχειν (8, 18), οΥὗ ὑποσχεῖν 
(8, 1), ἐο πραοῦσο ΟΥ̓ δέαπά 
ἐγϊαϊ :--- τοὺς στρατηγοὺς εἰς 
δίκας πάντας καταστῆσαι, ἐδπαΐξ 
ἔλθ σοηθγαῖς δλοιία ὑγίηφ αἰ 
ἔο (ἐλοῖγ) ἐγταϊ5, 7, 84.---Ὁ, 
Α5 ὉΠ6 οδ͵]θοῦ οἵ᾽ ΘΟΠΒΘΟαΌΘΠΘΘ 
οἵ ἃ [1182] ΟΥ δούϊοη : 4) αἰοηθ- 
μιοηέ, δαἐϊογαοέϊοη, ροηαϊζέῳ :---- 
δίκην δίδόναι, (ἐο σῖυο 5αέϊδ- 
7αρίέϊου ἴο ΔηοῦΠοΥ; ὁ. 6.) ἐο 
817 87 ριιηϊδληιθηέ, ἐο ρα ἐΐδ 
ροπαϊζέψ, , δ ; 4, 20, εἶἔο. :-τ 
δίκην ἐπὶτϊθέναι, ἐο ἑη1οέ, ΟΥ̓ 
ἡηροδθ, ὦ ρεπμαϊέῳ : --- δίκην 
λαμβᾶνειν οΥ λᾶβεῖν, (ἐο γεδοοῖυθ 
δα γαοίϊο ; 1. 6.} τηγιηιο ΟΥ̓ 
οφαοέ ριηίδληιοηξ ; ὸ ἑαζο 
ὈθηΘαΉΟΘ : Ι 
οὔ ὑπὶπρ, «20. ὁ Ποῦ, -- 6δ6., 
᾿πρνιώξιθα 70 βοιηθίῃϊηρ᾽;, 
8, 17, Πθγ ὉΠ6 ῬΏΓΑΒΘ ΟΟΟΌΥΒ 
ὕννιοθ, οὔθ τυ ποαῦ Πα ΟΠΟΘ 
ἢ ὑπὸ Ἃἀφη.--- ϑοπθῦ 65, 
θαῦ ποῦ 80 θαυ ]ν, δίκην 
λαμβᾶνειν γηθῆη8, ἔο ἐαΐδ ΟΥ̓ 
γϑοεοῖυθ μιηϊδίμποηέ, ἃθα 50 
ΞΞ δίκην διδόναι; ἴῃ ὑ}ι15 ἔΟΤΟΘ, 
Πονγουοῦ, ἰὖ ἄοοθα ποῦ Θσοὰν ἴῃ 
{Π60Ὸ Ργθδοηῦ ῬῬοὸκ οὐ {}6 
ΑΠΔΡΑ515. 

δι-ό, οοηΐ. [δι-ά, “οῃ 80- 



ο6 ΝΟΓΑΒΟΣΑΑΥ͂. 

οοπηῦ οὗ; ὅ, ποαῦ. οὗ ὅς, (6) δοκεῖ, 12 566715 ΟΥ αρῬεαΥ 8 
““ὙΠ0,᾿ “10 ἢ] (“Οπ 86- 
οοπηῦ οἵ νυ] Ο ἢ ὑῃϊηρ᾽; ὁ. 6.) 
λον ογ76, τοἦψ. 

δί-οδος, ὄδου, ἢ. [δι-ά, 
“«ΦὨΣΟΌΡ "ἢ; ὅδός, “ἃ ν᾽] 
“4 τοταρ ἐμγοιρῆ, α ραδϑαρθ. 

Διός, σοη. οὗ Ζεύς. 
δισ-χῖλἴοι, χῖλίαι, χϊλϊα, 

Πα1. 86]. [δίς, ““νιοο᾽"; χιλῖοι, 
ἃ Ὁπουβαπα ] (“Ὑνῖθθ ἃ 
ὑποτιβα πα ̓ ᾿;; Ὠ6η66) 7ισο ἐλοιι- 
δαηά. 

διφ-θέρα, θέρας, ἴ. [ἴον δεφ- 
θέρα; ἵν. δέφ-ω, “ἴο Βοΐξοῃ ᾿ 
Ὀγ σου κίηρσ ἢ {πΠ6 Παπᾶβ; 
ἢ6Π66, οὗ ΒΙ(65, ““ὅο ργθραῦθ᾽7] 
(Οὗ ΒΙᾶ65 : ““ὙΠαῦ ψ ΠΙΟῊ 15 
ῬΓΘΡΑΡΘα ᾿᾿; Ὠθη06) 1. 4 »»γε- 
ραγοα λϊΐάδ οὐ δζϊίῃ ; ἰδαέλογ.. 
---ὦ. 4 ευαἰϊοέ οΥ δα; 2, 12. 

διώκω, ἢ. διώξω, Ρ. δεδίωχα, 
1. 80... ἐδίωξα, ν. ἃ. ἀπᾶ π.: 1. 
Αοῦ.: 720 ριυδιο, οἤαϑδε. ----ὦ. 
Νραΐῦ.: 70 πιαζθ ριεγϑιῖλέ ἴου 
{Π6 ῬΡΡοββ οὗ ἀγινιηρ' ἀννᾶν ; 
ἔο αγῖυθ, ΟΥ οἤαδο ατυαΐ, ἐδε 
ΘηΘηλη, οἷο. ; ἐο οἧῦθ οἤαδο 

. [ΡΓ0Ὁ. ἃ Ἰοηρύπμθηρα ἔοττὰ οὗ 
δίω, ““ἴο Ηἢδ6᾽᾿; 4150, ““ἴο ρμαΐ 
ἴο Πισ ῦ,᾽ φέο. ; αἰζῖῃ ἴο 588. 
τοοῦ Ὁϊ, “το ἢν ̓ ᾽]. 

δοίην, 2. 801. ορῦ. οὗ δίδωμι. 
δοκέω, ἢ, δόξω «πᾶ δοκήσω, 

Ῥ. δεδόκηκα, 1. Δογ, ἔδοξα, ν.ἃ. 
ὉΠ ἢ.: 1. Αοὔ.: 1} ΟΡ- 
7θοῦν 8} οἰαθβο: 70 ἐλίηξ, 5ι}- 
056, Ἰηιασίηθ ἐλαέ, οἵα. ;---αὖ 
7, 20 ΞΌΡΡΙΥΣ εἶναι.---ὦ, Ναοαΐ. : 
8. ΤῸ δϑϑῆῖ, αρρϑαῦ.--- τη Ὀ 615. : 

--αὖ 1, 9 νι οΟαθβο 85 0Ὁ- 
76οῦ.---(Ὀ) ἐδόκει, 1έ δεθηιθά ΟΥ 
αρρεραγθά; 2, Ἰῦ ;:--οἰὖ 2, 80 
γΥΙΌἢ οἴααβθ ἃ5 Θ᾽ ]οοῦ.---Ὁ, ΟΥ̓ 
ὑΙηρΒ : 7Ὸ δθθῆϊν φορά, αρρϑθαν 
γήγλέ; ἐο ὃ6 γεδοίυοα οΥ ασγεοά 
4ΡΟΊΉ ;---αιὉ 1,7;.11,8;.1,11; 
1, 12 ἔδοξε μὰ5 ἔου 105 Θα δ] Θοὐ 
[η6 προαῦ. ΠΟ. ΡΪ0}. ταῦτα 
[82, α].---Πτηρο 15. : (4) ἢ 
Οἴαιβα ἂἃ5 βαθ]θοῦ : (α) ἐδόκει, 
1ὲ βεοηιθα φοοά, τέ εὐα8 γ76- 
δοἰυορά ; 8, 1; 4, 58. -- (β) 
ἔδοξε, 7ὲ δεοοηιεά σοοα, 1έ τυαϑ8 
γεδοίυοα ; , 85.---(Ὁ) ἘῸ]1α. 
Ὀγ Βεῦ. οὗ ρϑύβοῃ ἃπᾶ σὺ 
οἴαπβα 45 Βα θ]θοῦ [8 1087 : (α) 
δοκεῖ, 7ὲ δεθηῆιδ φορά, ΟΥὨ αρ- 
ρϑαῦ γίσμέ, ἐο; 1, 17.--(β) 
ἐδόκει, 1ὲ 5εοηιεά σοοά, οὐ 
αρρεαγοα γίρπέ, ἐο; τέ εὐαᾶϑ 
γεδοϊυθα, ΟΥ̓ αεέογηινίηοα, ὃν ; 
6, 1.--(γ) ἔδοξε, 17ὲ 5εθηιεά 
φοοᾶ, οὐὗἡ αρρεαγοά γισλέ, 
ἐο; ἐέ τῦα5 γεδοίυεα, ΟΥ α6- 
ἐογηιϊηοα, ὃψ; 7, 8:--τ-ϑθὸ ἴῃ 
ορύ. δόξειε(ν), 7, 18. --- (0) 
τ ποαῦ οἴασβθθ 48 ϑαθ)]θοῦ : 
ΕῸ]14. Ὀγ Ταῦ. οὗὁἨ Ῥϑύξβοῃ : (α) 
δοκῇ, 12 δλοιϊα 5εθηι γί ἠέ, ΟΥ̓ 
αρρεαῦ φοοᾶ, ἐο; ὅ, 22.---(β) 
δοξάᾶτω, Ζ,6ἐ τέ δε αείεγηιΐηθα, 
γεδοϊυεα, οΥ ἀεογοοα ὃψ; ἤ, 51. 
-ο. 1} Τηΐ.: 70 ὃε τορεέεα, 
ΟΓ᾽' αεοηιοα, ἐο Ὅθδ, δἕο.; ἴο 
λαῦτὸ ἐῤθ οἠαγαοίοῦ, ΟΥ̓ 76- 
»επέαξοη, ο.0,' Ῥοϊηρ, δέο. ; ἐο 
ὧς γεσαγαφα, οΥ λεῖα, ἐο Ὄθ, 
οίο.; 4, 15; 6,1 ({ν106).--- 9, 
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Ῥαγύ. Ῥϑυ, ραβ5. : δεδογμένος, Ὁ π6 ὑνοξοϊα ρανροβο οὗ 
ἡ, ον, Τ)ϑογοοά. --- Ἰν} 618. :᾿ 561 -ἀοίθμοθ δηᾷ οὐ οδαυυγῖηρ, 

ὈγΥ ὑμὶν 1ηθΆη8, ΔΩΥ͂ ὈΟΟΌΥ 
ἀείεγηιίηθα, γεοδοϊυφα, οὐ εἴ6- ὑπαῦ τηϊρηῦ ΡῈ οὈὐαϊηθά. 
ογορά ; 0, 8ὅ, νι τ [ἢ ἐκπλεῖν 
ἃ5 αθ]οοῦ, 

δοκοΐην, Αὐὐϊς Ῥγθ8. ορῦ. 
(ον δοκοῖμι) οὗ δοκέω. 

δόλος, ου, τη. (““Α Ὀαϊ ἢ ἔῸΥ 
Πϑὶι ; 
σεῖϊο. 

δόντες, Τη850. ΠΟ]. Ῥ]ΌΓ. 
οὗ δούς, ρανῦ. 2. 80}. οὗ δίδωμι. 

δόρατα, ΠΟ.}. ἃ ἃ60. Ὀ]0". 
οἵ δόρυ. 

δορκ-ἄς, ἄδος, ἔ. [δορκ, ἃ 
γοοῦ οἵ δέρκ-ομαι, ““ἴο ΙΟΟΙ, 
5668 ᾿; Π6Π06, “ἴο ρἼθδιη, ΠᾺ5} "ἢ 
116 {π6 6Υ67 (“6 ρ)]ϑαχηϊηρ,, 
ΟἹ ΔΑΒ σ᾽, ΟΩΘ ᾿᾿; Π6η66) “45 
αηέοϊορθ οὐ σαξεοίίθ, ΜὨΪΟΝ 
οδίαϊ θα 105 τοῖς Π8}16 ΕΟ. 
105 Ἰαγρο ὈσΙσ ῦ 6Υ68. 

δόρυ, δόρᾶτος-, νυ. (““ ΤΊ ΘΓ, 
ὃ ῬΙΆΏΚ,᾽ ἃ5 τη846 ἔΟμῚ [6116 
οοα ; Ππρῆοο, “{ΠῸ 5ῃαῖὺ᾽ οὗ 
ἃ ΒΡΘΕΙ ; 6166) 4 6ρέαν, ἰαἼ06 
[κι ἰο ϑδῃ8. ἀῶγε, “ νσοοα᾽᾽]. 

δορῦ-φόρ-ὁς, ον, δα]. [[ῸΓ 
δορὕ-φέρ-ος; ἢ, δόρυ, “ἃ 

᾿ ΒΡΘΑΥ ἢ; φέρ-ω, ““ἴο ΟΔΡΡῪ 7] 
Οαγγυγίη ὦ 8296αῦ; 5}θαῦ- 
ὑφαγῖηφ.----θ ϑαρβῦ. : δορῦ- 
φόρος, ουὅ, τη. «4 δ6,θαγηιαῖ ; 
--πα᾿ὑἡ 2, 4 {πΠ6 δύ βθϑιὴβ ποῦ 
ἴο Ὀ6 ΔΡΡΙΙΘα ἴο Δὴγ ῬδυῦΟα]αΓ 
Κιπα οὗ ἰγόοορβθ, θαῦ τΏΘΓΟΙΥῪ 
ἴο ῬΘΙΒΟΉΒ, ἡ ΠΟΘΨ ΘΙ ὕΠΘΥ ὑγ6Γ6, 
ὑμαῦ σψϑηῦ ουὖὺ οὐ ἔογαρίηρ 
Θχρϑαϊ!οη5, πα Πα 5ρΡΘΑΥΒ 

“αὖ. δοοΐ Γ΄. 

Π6η06) Ογαζέ, αεοεῖέ, 

δοῦναι, 2. Δ 01. 108, οἵ δίδωμι. 
δούς, δοῦσα, δόν, Ῥ. 2. ΔΟΙ. 

οἵ δίδωμι. 
Δρίλαν, ων, τὴ. Ῥῖαν. 7.6 

Δ υιίς ; ἃ Ῥθορ]θ οἵ Ρομύᾳβ ἴῃ 
Αβῖα ΜΊΠΟΥ, 

δρόμ.-ος, ουὅ, τη. [τοοῦ δρομ, 
οοππροίρα ψιῦἢ ἔδραμον, δέ- 
δρομα, ἈΒΒΙΡΗΘα 85 2. Δοῖ. πα 
ῬοΡΕ, ἰο τρέχω,; “ἴσο ΤΟ Ὁ; 
866 τρέχω] Αἰ γιηηΐη, α γαρο: 
-δρόμῳ, (υἱέ, γιρηηΐηφ, 1. 6.) 
αὐ γε1} δρορα, 2, 14.; ἢ, 20. 
δρόμῳ ; 566 δρόμος. 
δύνάμαι, ἢ, δυνήσομαι, Ῥ. 

δεδύνημαι, γ. Υηϊᾶ, ἴττθρ.: 1. 
710 ὅδ αὖῖ6.---ὦ. ὙΠ Ιπξς: 
10 ὃ6 αὖίο, οὐ λαῦο ἐδ ροιυθ7,, 
οἴο., ἐο ἅο, οέο. 

δύνᾶμ.-ις, ἴος, Αὐίϊο εως, ἔ. 
[ δύναμ-αι, ““ἴο Ὀ6 4016 (“Α 
Ὀοΐηρ, 816, ο" ““μαυϊηρ 
ῬοΟΥΤΟΥ ἢ; Π6Πη06) 1, Φροισον, ἴῃ 
{Π6 νιαοϑῦ ἀοοορίαθοη ΟἹ {16 
νΟ76.---2, ΖΌγΟ65, ἔγοορϑ, οὗο.; 
4, 7, ὁέο. 

δῦν-ἅτός, ἅἄτή, ἄτόν, δα]. 
[δύν-ἅμαι, ““ἴο Ὀ6 8016 1. Οὗ 
ὈΠΙΏΡΒ : (“ ΑὉ]16 ἴο "6 ἄοῃθ ἢ"; 
ἢ6η06) «“Ῥοδδίδίο :----νῖ ἢ οὐ, 
ἡηιροδδίδίθ: 866 οὐ.---ῷὦ. ΟΥ̓ 
ΡῬΘΓΞΟΙΒ : ἃ. «416 ἴο ἀἋο, εἴο.--- 
Ὁ. Τοιυογζμϊ, ηυϊγλέν. 

δῦύνηθῆτε, 2. Ρ6185., Ρ]υν, 1. 
8ΟΙ 500]. οἵ δύνᾶμαι. 

δύο οὐ δύω ((ἀδη. «πᾷ 1)αΐ. 
Η 



οὗ 

δυοῖν), απαὶ ΠΌΠΘΓΆ], δα]. 

ΨΟ(ΓΑ͂ ΣΑ͂ ΚΤ. 

ἐ-άν, οοη]. [ἴῸγ εἰ-άν ; ἔτ. 
[αἰκίη ἕο ϑδῃβ. αυὲ, “ὕνο "7 εἰ, “Ὁ ραγῦϊοϊα ἄν] ὙΥΊῈ 
Ζιυο ;-αὖ ὅ, 8 τὴ αὐὐ θα 0 ΘῈ] απούϊνο μηοοᾶ : 27 ἐδπαΐξ ΟΥ̓ 
ἴο ἃ Ῥ]ΌΤΑΙ τνορ, ἡμέρας. 80 δοέλαξ; ἐξῇ λαρῖψ :-τ-οέὰν μή, 

δύσ-βἄ-τος, τον, Δα]. [δύς, ἰ  ποέ, 1. 6. ἐασορέ, κιηἴ6858. 
2) ἴῃ “πορεῦϊνο ἔογοθ ; βα, ἑαυτοῦ, ἧς, οὔ (αὑτοῦ, ἢς, 

γοοῦ οἵ βα-ίνω, ἴῃ ἔοτοοι οὗ “ἴἢο οὔ), τοῆδχῖνθ ρυοι. οἵ ϑιᾶ ρϑὺ- 
{το 7 (“Νοῦ ἴο Ὀ6 ἐὑτοᾶ- 5οῃ. (07) λίμιβοῖῇ, μου δος, ἐέ- 
ἄθὴ ἡ; ἔἤθηρθ) “Ζηαροεδϑδῖθίο, 
ἐηιραδϑδαδίο; 2, 2. 

δύσ-πορ-ος, ον, 86]. [ΤῸΓ 
δύσ-περ-ος : ἴτ. δύς (1 ΠΒ5ΘρΔ7- 
ΔΌ]6 Ῥυθῆχ), ἀθῃούϊηρ' “αἰ- 
Βουϊύγ ᾽᾿; περ-ἄω, ““ἴο Ρ485 7] 
Οὐ γοδᾶβ, ϑέο,: 10 ὅθ ραϑδεϑά 
εὐἱέλ αἰβοιέῳψ; δοαγοεῖψ ἐο 
ὃς ραδ5ε(, αἰβίοιϊέ; 1, 18. 

1. δύω (ε15ο δύνω), ἴ,. δῦσω, 
1. δου. ἔδυσα, ἴῃ δοῦν ΌΤΙ, 
γ. ἢ.--- Μ 14. δύομαι, ἔ, δύσο- 
μαι, 1. 801. ἐδυσάμην : ΟΥ̓ {ῃ6 
ὨραυθΏΪΥ Ὀοαϊ65: 70 5εΐ, δίηἄ, 

2. ϑύω; 566 δύο. 
δῶ, 2. Δ01. 580]. οὗ δίδωμι- 
δώ-δεκα, πυ1. 84]. 1π60]. 

Γοοηδν, ἔν. δυώ-δεκα; ἔν. δύω 
(ΞΞ δύο), ““ἔνο᾽᾽; δέκα, ““ἴδη 
πο. ἀπ ἐπ 256.) 
Τιυσεῖυο. 

δῶ-ρον, ρου, ῃ. ἴδω, τοοῦ οὗ 
δί-δω-μι, “ἴο οἵἷνο᾽,)) (“ Τηδῦ 
ΒΟ ἰ5. σίνθη ἡ᾿; Π6η06) 4 
σὺ, ργοδοηπέ. 

Ε΄ -- πέντε, Γῖυ6; πέμπτος, 
ἢ, ον, ΕἸξς : ---- Ἐενοφῶντος 
Κῦρου ᾿Ανᾶβἄσεως Ἐ’ (-ΞΞ ἢ 
πέμπτη βίβλος), 1λ6 Εὐἐ 
Βοοΐ, οὐ Τ)ϊοϊδίοη, οΥ᾽ «Χοπορῆ- 
ο᾽᾽5 Απαδα525. 

δοἴγ, οἴο. 
ΘὺΡ 5 “« “- 

ἐάω, ἔ, ἐάσω, Ρ. εἴᾶκα, 1. δον. 
εἴᾶσα, ν.Ὁ. 10 αἰΐοισ, 5} 6 7, 
»ογηέ. 

5 ’, ΕῚ ᾿. ἐγ-γίγνομαι, ἢ, ἐγ-γενήσο- 
μαι, Ῥ. ἐγ-γέγᾶα, ν. τηϊά. [Ὸ} 
ἐν-γίγνομαι;: ἔξ. ἐν, “1π 2 
γίγνομαι, “ἴο θ6 Ῥογῃ 5 (“ Τὸ 
Ὀ6 ΟῚ π᾿ ἃ ῬΟΥΙΒΟΠ ΟΥ̓ 
ΔΏΪΗΊ8] ; ὨΘη06) ΤῸ δ6 ἴῃ, ΟΥ̓ 
ἐηιρίαηπέεα, ὃψ παΐέιι)"6. 

ἐγγῦς, ταν. [αἰκίη ο ἄγχι, 
68} 1. Οὗ ρῖδοθ: Νίϑαν, 
πῖφὰ αὐ λαπά ; 4, 24.---ϑιρ. : 
τὸ ἐγγυτἄτω χωρῖον, ἐδ ὩδαΊ"- 
εδέ ρίαοσο, 7, 18; 566 1. ὅ, 
Πο0. 6, 8ἃ:--ῦ 4, 16 πιὰ 
(ἀ6ῃ.---ῷ,. ΟΥ πὰσῦοῦ : Δ εαν, 
ἡθαγῖψ, αἰηιοδέ ;---αὖῦ 7, 9 ψ τ ἢ 
ἄρη.---3ϑ5. Οὐ ἄορυθο, δέο. : 
Νεαγῖψ, σοπιΐηφ πεαγ', οἷο. ;---- 
αὖ 4, 18 ἴῃ ϑιρ. ΚΞ», ΟΟΙΡ. : 
ἐγγύτερον, ἔγγύτέρω; ϑυρ.: 
ἐγγύτἄτω, ἐγγύτᾶτα. 

ἐγγύτἄτω ; 566 ἐγγῦὕς-. 
ἐγείρω, ἔ. ἐγερῶ, Ῥ. ἐγή- 

γερκα, 1. δ01΄. ἤγειρα, 2. ῬοΙΕ, 
ἴῃ Ῥᾷ58. ἔΌΓΟΘ, 8 8ἃ5 ῬὈΓ68,, 
ἔγρήγορα, ν. ἃ.: 1. 70 ατοα θη, 
τὐαζθ τ, γ701ι56, δἐϊ7.---ὦ, Α5 
Ῥᾶββ. : ἐγρήγορα, 70 ευαΐέοξ ; 
Ε17.}0 



ΚΟΕΖΦΒΟΣἝΑΑΥ. 

" Ω 
“πο ει ἐγενόμην, οὐ. ἱπᾷ, οἵ 

γίγνομαι. | 
ἐγ-κρἄᾶτ-ής, ἐπ; ᾽8α]:. «(Ὁ 

ἐν- κρᾶτ- ΠΡ ἐν; 1"; 
κράτ- 05, “ἐφονγοι 7] (( Ηανϊηρ' 
ἴῃ ΟΠΘ᾽5 ΡουνΘῚ ἢ; βθη66) 1 
ἄφμ.: Μαρέεν Ο, λαυΐϊη ἐΐ6 
ἡιαδέθγ ΟΥΕΥ [ὃ 114]. 

ἔγνων, Φ ΔΟΥ τά; οὗ γι- 
γνώσκω. 

ἐγρηγορέναι, Ὡ: ῬοΥ. οἷ οἵ 
ἐγείρω. 

ἐγ-χειρ-έω -ὥ, Γ ἐγχειρήσω, 
1, 801. ἐνεχείρησα, ν. ἃ. [1ῸΓ 
ἐν-χειρ-.έω; ἴτ; ἐν, “ἴῃ; 
χείρ, “86 παπᾶ "1 (“Τὸ ρυῦ! 
ὑΠ6 Παμα ἴῃ ο7 ο᾽᾿ ἃ ὑπίηρ'; 
Π6Π06) τ. πῆ : 170. τὉ- 
εἰογέαζο, αἰέθηιρέ, ἐο ἀο, οἴο. ; 
Ἰς 8, 

ἐγώ, ὅφῃ, ἐμοῦ (Θῃο 16 
μου), ῬΙΌΏ. Ῥ6178. : 1, 7 ;- αὖ 7, 
10 ἐγώ 15 Θρμαὔϊο.--- 9. 10} 
ΘΒΟ 6 γε: ἔγωγε, .1 ἡπαφθοά, 
7 αἐ ἰφοαδέ [ἀΚῖῃ ἴο ὅδηβ. αλαην 

(ΞΞ ἐγώ») ]. 
ἔγωγε ; 866 ἐγώ. 
ἐδεδοίκεσαν, 8. Ῥ615. ΡῬΪα. 

ὈΙΌΡογῇ. ᾿η4. οὗ δείδω. 
ἐδεήθημεν, 1. Ρ615. ΡὈΙαΙ, 1. 

8.01. 1η4. οὗ ὦ χὰ 
ἐδεξάμην, 1. 801, ἱπᾶ, οἔὗἴ, 

δέχομαι. 
ἐδίδως, 2. Ῥ6Υ8. 5'ηρ. 11η- 

Ῥοχ. ἰμᾷ, οὗ δίδωμι. 
ἐδόκει, ἔδοξε ; 506 δοκέω. 
ἔδωκα, 1. Δογ. ᾿η4, οἵ δίδωμι. 
ἐθέλω, ἵ. ἐθελήσω, ». ἠθέλ- 

κα, 1. 8δοῦ. ἠθέλησα, ν. ἢ." 
[«μούμον ἴοσῃλ οἵ θέλω] 1. 

Η 

99 

10 εὐἱΐΐ, δὃ6 εὐἱϊἰη.-ῷ. Το 
ιυἱδῆ, αδ5ῖ),6, οἷο.--- ΞὉὁ, 1 } 
Ιηΐ, : ἃ. ΤῸ δ6 ευὐίζἠηρ, ΟΥ 
ἐο τὐϊδ, ἐο ὈΘ ΟΥ̓ ο, εἔο. ;----αὖ 
7, 10 βυρρὶν μάχεσθαι δον 
ἐθέλει; --- αὖ 7, 28 ΒΌΡΡΙΥ 
κατὰἄκἄνειν «ἴον ἐθέλῃ.---Ὁ. 
Οἱ βομιθίμιηρ' ἔαύατο : ΝΘΑΥ͂Υ 
1 {πΠ60 ἴοτοθ οὗ μέλλω, «ἀπά 
᾿Θααϊνα]θηῦ ἰο ἘΣΠΡΊΙΒη). «οὐδ οὐ 
δλαίζ, ἃ5. ἃ ΒΙ0Ρ ΟΥ̓ {π6 ᾿αύαγθ 
ἴθη86 :---καὶ ἐθέλῃ λέγειν, απὰ 
δλαϊ δαν, Ἴ, 28, 

ἐθέλων, ουσα, ον, Ῥ, Ρτ65. οὗ 
ἐθέλω ;--- αὖ 6, 20 {Π6 ρῬᾷββαρθ 
καὶ τὸν ἐθέλοντα... αὐτοῦ 15 
ὉΠΙΨΘΥΒΑΙΥ σοι ἀογοα ο ὈΘ 
σοΥΤαρύ. [8 ῬΙΟΡΔΌ]6 5ο]ὰ- 
ὉἸΟῊ Ὑ01}] θ6 ἔουηα ὈΥ ΒΌΡΡΙγ Ἰηρ' 
(5. οὴθ ψυυῖΐθι" Πὰ5. βυρροβύθα) 
Π6 1 Ρογ8, γουρ---ἐξέσται, ἐέ 
ὐἱϊζ δ ροδδιδίθ ;-τποῦ οἷβθ ἈΥ͂ 
ΤΟΡΆΓαΙηρ' 1ὖ ἃ5. 8 ηβίδῃοθ οὗ 
απαοσοίαίποη. 

ἔθεντο, 9. 615. Ρ]αΓ. 2. ΔΟΥ. 
1ηᾷ. τη. οὗ τἴθημι. 

1, εἶ, (0η]. : 1. 15, διιρροϑδίη 
ἐλαέ, τη σαδ80 ἐπα: --π-εἴγε, 5 
αὐ ἰεαϑδέ :---εἰ μή, ὃ πού ; {2- 
6855; οῳοερέ :---εἰ δὲ μή, διέ 
77 ποί.-τ-. Τὰ ἱπαϊγοοῦ α4868- 
οη5: ἤλοίδου :---τεῖ . ,, ἤ, 
φυλοέ 67". .. Ο7.. 

2. εἶ, 2. Ῥ6Υ8. 5]ηρ᾽. ΡΥ65. πᾶ. 
οὗ εἰμί. 

εἴα, οσῃὐν. 8. ΡΕΥ5. 
πη ΡοτΕ, τηᾶ. οὗ ἐάω. 

εἰδέναι, Ρ6 1. 17, οὗ εἴδω ; 
566 εἴδω. 

εἶδον, 2. 80". οὗ εἴδω. 
2 

51η 0", 
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εἰδότι, τηᾶ850. ἀαῦ. βἰηρ. οὗ 
εἰδώς. 

εἴδω (ρτ65. ποῦ πὶ 0.56), ξαΐ. 
εἴσομαι, βθ]άουῃ εἰδήσω, 2. δον. 
εἶδον (ΡΥ. δέ, 5]. ἴδω, 
5, , ορῦ. Ἴδοιμι, ᾿ηῇ, ᾿ϊδεῖν, 
Ραγῦ. ᾿ἰδών), ῬΘΙΈ. τιϊα. οἶδα (3. 
ῬΘΙ5, οἶδας, οἴδασθα, οἶσθα, Ρ]αν. 
ἴσμεν, ἴστε, ἴσᾶσι, ΥΆΥΘΙΥ οἴδ- 
ἅμεν, οἴδᾶτε, οἴδασι, ἱπηρθΡαῦ. 
ἔσθι, 500]. εἴδω, ορῦ. εἰδείην, 
ἴηξ, εἰδέναι, ραν. εἰδώς), ΡΙΌΡΘΡΕ. 
ἤδειν, 2. δοὺς. μη]. εἰδόμην, 
γ. ἃ. ἴστοσ, 71Ὸ ἄποιν; ἐο ρεῖ- 
Οοἷυθ ἩΥΕΤΤ ΝΣ ἣν ΣΉ 
ΌΞ ΤῊΘ γΡοὺῦ. δὰ φὶυρονε 
ΑΥΘ ΓΤ ΑΡΘΟΟνΘΙΥ πιϑθα ἃ 5. ὈΓΘ8. 
δ 1 ρογ,, Υ1Ζ., «1 οὔο, ζπουυ, 
«1 οἷο. ἄποϑισ ; νι τπξ, ἕο] ]ον - 
ἴῃ: (1 δέο.) ἔποιν ἄοιὺ ;---- αν} 
ΡῬανῦ. ἴῃ οοποοχᾷ τὺ ΟΡ] θοῦ 
ΟΥ̓ γουῦ : 12. οἷο., ζποιυ, οἴο., 
ἐλαξ 5.0}. ἃηῃᾶὰ βο} ἐδ {16 
Ο856 :---οοἶῖδα καὶ πεδῖα ὄντα καὶ 
ἱππείαν, 1 ζηοιυ ἐλαξ ἐΐ67,6 
α76 δοέλ ρίαϊη5 απὰ οαυαϊνῳ, 
Θ6, 8 ;-υνῃογο τὖ τησϑβὺ αἶβοὸ Ὀ6 
πούορα ὑπαῦὺ ὄντα ΔΡΡΙΪ65 ἴο 
Ὀοΐῃ πεδία α ἱππείαν, Ὀαὺ 
ἴακοβ ἴῃθ ρϑηᾶθῦ οὗ {Π6 
ΠΟΥ ΊΘΙ, ραν ϑδῦ ἴο ΒΊΟΣ. 1ὖ 15 
Ρἰαςοα ; οἵ, ἤδει ἐμὲ οὐκ ἄπειρον 

-.--ςΞ. ., ͵ὟΏ ΄΄-πι.---΄ὖὐΠ΄ρᾷϑν.΄΄΄“΄Φ.«“ΦὋὃὦὃὔὃ}.ὃΟ'.......... 

᾿ εἶναι "πώ ΠΟ 

ΝΟΓΑ δ υΣΑ͂ΔΥ͂. 

εἴην, ῬΙΌΒ,. ορῦ. οὗ 1, εἰμί, 
εἰκ-αΐω, ἔ, εἰκᾶσω, Ρ. εἴκ- 

ἄκα, 1. 80». εἴκᾶσα, Αἰὐϊο ἤκᾶσα, 
Υ. ἃ. [εἰκ-ός, “' {κ6} Τὸ πιαζὸ 
ἐϊζ:6.---- α55.: εἰκ- -ἄξζομαι, Ρ. 
εἴκασμαι, Αἰ ἤκασμαι, 1. 
80. ἠκάσθην, 1. ξαῦ. εἰκάσθη- 
αὐτο. 

εἰκασμένος, ἢ, ον, Ῥ. γονῇ 
ῬΆΞΒ. οἔ εἰκάζω. 

εἰκός, εἰκότος : 1. Νραΐ. 
ΡᾶγΕ. οὗ ἔοικα.---2, Α5. Δα]. : 
8. -Λγοδαδίο, ἰἰζοῖψ.---Ὦ, θδα- 
δοπαδίο, Καϊγ, οφιιζέαδίο, 7ι5έ ; 
--αὖ 1,12 Ργβαϊοαῦθα οὗ {διὸ 
Οἰδτιδ8 τρέφειν... . ὠφελῶνται : 
ΒΌΡΡΙΥ ἐστί ἃ οοραϊα. 

εἴκοσι, πὰ. δα]. ἰπᾶθοὶ. 
Τισενέν [ακὶῃ ὑο ϑδηβ. οὐγεφαΐὲ 
(οομῦν. ἔν, ἀν, ““ὕνο᾽"; ἀαφαπέ 
(οΥΊρΊ Δ] ἴοστη οὗ ἀαςαπ), “{ρη; 
(Ὁ) 5 ΕἼΧ) ; ὮΘΠΟ6. 4150 Τιαῦ. 
υἱοὶηέϊ]. 

εἴληφα, ρΡενῇ, 1π4, οὗ λαμβ- 
ἄνω. 

εἷλκον, 2. 801, ἰμᾶ, οἱ 
ἕλκω. 

1. εἰ-μί, Τ᾿ ἔσομαι, γι, Ὦω5. ἋΣ 
Τὸ ὃδὲε:---ῖοῦυ ἦσαν οἵ, 566 ἄς 
πο. 1, Ὁ, (4) ;-ὰὖ 8, 8. {86 ΤΙηξ, 

ΒΘ] θοῦ ΘΧΡΡΕββθᾶ, 
᾿ΠΑΒΙ ΠΟ 85 ᾿ὖ 15 6 Βϑ1ὴ6 ἃ 5 

ὄντα, Θ, 29. ΤΊ]ιο 2. δου. εἶδον , ὑμαῦ οὗ μ86 Ρῥγϑοθάϊηρ' βηϊθ 
Δηα εἰδόμην ΔΡΡΙΥ ἴο {89 βρη, νϑὺ ὁμολογῶ. 1 1 νγϑγὸ ἴο Ὀ6 
γΠΘῦμο ῬὮΥΒΙΟΩ] ΟΥ̓ γηθη α], 
Υ1Ζ., (1) "δαῖτ [Κη ἰο Ξίδ 8. 
Ῥροῦ. ὝὙτη,. ΚΠ, ἢν Ῥογοοῖνε; 
Κη "}. 

ΘΧΡΥΓΘΒΒΘΩ͂, 1 τνουἹὰ 6 ἴῃ ἐΠ6 
ΝόοΙη.---ῷ, ὙΠ ὅρη. : 8. 7Ό 
ὧθ ἐλς ργορεγίῳ οἵ, ἐο δεοϊοη 
ἔο.; ὅ, , οἔ6.---Ὦἢ. 710. 8 ἐδὸ 

εἰδώς, υἷα, ός, Ῥ. ρμετῇ, οὗ Ἰιρμάς ο, οὐα.---ο, 7Ὸ ὃς οὶ ἐλθ 
εἴδω ; 566 εἴδω. ᾿ πιμηνδεοι' Ο ΘΟΧΡΙΘΒ5 97.---ἃ. 



ΨΟΟΞΒΟΌΟΣΗΆΚΥ. 

ἀοβοθηῦ οὐ οχὑυγδούϊοῃ : 
ϑργμΉη,, ΟΥ αἰοδοοηα θεῖ, 70Ώ1. 
--ὃ. τ Ταῦ. οἵ Ρϑύβοῃ: 
Το ὅδ ἐο ἃ ῬΘΥΒΟΙ, ὁ. 6. Οὗ {116 
ῬΟΥΒΟῚ 45 ϑαθήοοῦ : 70 λαῦο; 
ΕΓ ΤῊ ε2ό. [8 104. ,»δ17; οἵ 
Ῥυϊηθν, ὃ 107, 6.---.-4. ΤῊ 615. : 
δ. 0} Ἰηῇ, ΟΥ̓ οἴααβο, ΠΕ 
Θαθ]οοῦ : () ἐστίν, 1 ἐδ ρο8- 
δἰ 16.----(Ὀ) οὐκ ἐστίν, 7έ ἐδ ἐηι- ̓  
ροδοίδίθ (566 οὐ) :;---οὧῦ 6, 7, 
ΒΌΡΡΙΥ ΠΌΤ Ρτοοοαηρ; 60Π- 
ἰοχὺ ὉΠ6 οἴαιβο τὴν εἰσβολὴν 
ποιεῖσθαι ἃ8 ῬϑαὈθ)]οοῦ.---Ὁ, ἡ, 
1’ τιαῷ ὦὁ6;---οὐ ὅ, 20 {16 
οἴασβθ κομΐσασθαι (60. τοὺς 
κάμνοντας) ὅταν βουλώμεθα 15 
ὑπ6 εαδ)]οοῦ οὗ 7).--- Ο. οὐκ εἶναι, 
10 ὧδ ἱηιροδϑδίίθ., 2, 9.---ἃ, 
ἦν, 1ὲ εὐαϑ ροϑδϑϊδίο; 2, 8.---5. 
Α5. Ῥγθαϊοαΐθ δηα οορα]ὰ: 8. 
10 ὦρθ, εἷο.---Ὁ,., ΤῸ ἐαζε) 
»ρίαοο :--μάχη ἔσται, 2, 9.---Θ. 
Α ἔθηξβθ οὗ εἰμί δαὶ ἃ ρυῦϊο! 016 
ΒΘ ΒΟΠΊΘ 65 86 1 6 
Ῥΐδοθ οὗ [Π6 5:06 νϑὺῸ οὗ 0Π6 
Ῥατῦ, θη π6 ργθαϊοαίθ 15. ἴο 
6 ΟΡ ΔΒΙΖΘΑ :---ὄπεψηφικὼς 
εἴη, 6, 8 : οἷ, 4150, 8,1 [ἴῸΥ 
ἐσ-μί, αἰζῖη ἴο ϑὅδηβ. τοοῦ Αϑ, 
“ἴο Ρ6᾽. 

Φ᾿ εἰἶκι,, ν. τ, ΖΤὸ ο; 
Ἰποβῦϊν ἴῃ Ταῦ. ἔΌγοο [ἀκίη ἴο 
ΚΔ 8. τοῦῦ 1, “0 ρῸ ἢ 

εἶναι, ῬΓ65. 1ηἢ ΟΓ1. εἰμί. 
εἰπεῖν, 1 οὗ εἶπον. 
εἴ- περ, σοηΐ. [εἰ, “1 

“1Ἰηᾷρρα ᾽] 1 ἐπαδεά. 
εἶπ-ον, 2. 801., 1. ΔοΥ, εἶπ-α, 

Υ. ἃ. ψιύπουαῦ Ργθ5.: 1, Ζ7Ό 

7 

; πέρ, 

ΙΟΙ 

70 ὅθ δα, 5ρεαΐ,.---ῷ, 70 ἐε1], γοϊαΐο, 
᾿αἰφοίαγο, μιοηίϊοῦ ἰαἸζη ἴο 
ϑαῃβ. τοοῦ ΨΑΘΉ, “ ἴο βρϑδὶς ᾽᾽]. 

εἵποντο, 8. Ρ6Γ8. Ρ]αν. πὴ- 
Ρογ , 1η4. οἵ ἕπομαι. 

εἰπών, οὔσα, ὁν, Ῥ, οὗ εἶπ- 
οΨΡ. 

εἴρηκα, Ῥογῇ, ᾿η4, οὗ εἴρω. 
εἰρημένος, τ 5) ΕΣ ΟἸΘΕΙ, 

ῬΆ85, οὗ εἴρω.---Ααβ Βαθβῦ. : 
εἰρημένα, ὧν, ἢ. Ρ]αν. ὙΥ 1} 

᾿ΑΥῦν: Τῆθ ἐδίηρο δροζοῆ ; ἴ, 
π  ρ Ὁ 

εἰρ-ἤνη, ἤνης, ἢ. [ΡΓῸὈ. 
εἴρ-ω, “ἴο Ὀἰπα ο7" ἔλβίθη "1 
(“ΤΠ Ρἱπαάϊηρ,, ο7 [αβύθηϊηρ, 
ἐῃϊηρ ἦ; ἤθη66) ὥδαοο ;--τοξ, 
Παῦ. Ῥὰχ (ΞΞ ρΡ86-5), ἔν. γχοοῦ 
ῬΑΟ ΞΞ Ῥλα, Π6Π06 Ῥα(η)σ-Ο, 
ρα ἀρεοῖν, δ. 

(εἴρω, ἢ γοτὶ Σουπὰ ΡΙΡ5. ΟἾΪΥ 
0006), ἢ ἐρέω ἀηαἃ ἐρῶ, Ῥ. 
εἴρηκᾶ, , ὅς: ,.Ἃ, ΚΠ. ϑαΐν οὉ 

᾿ϑρθαΐ,.--- ὃ. Το δρεαΐ ο7.---9. 
10 ἐεἰΐ, οὐ α161".--- Ῥα585. Ρ. εἴρ- 
ημαι, 1. δο!, ἐῤῥήθην πᾷ Ἰαΐο 
ἐῤῥέθην. 

1, εἰς (Αὐϊο ἐς), ΡΥ6Ρ. δον. 
806.: 1. Οὗ ραοα : ἃ. 1 
γΟΡῸΒ οὗ γηούϊοῃ : 17, Ἰηέίο, 
εηέο. -- Ὁ. ὙΥ ἢ νου οὗ τοϑῦ: 
7, αἰ.---ὦ, Το ἀαποίθ ἃ ἰχρϑ 
ΡΟΒθΘ, δέοσ. : ΕΟ7..---ϑ. ΟΕ η6: 8 
ζρ ἐο, εἰέϊ.---Ὁ. ΨΥ, ΜΝ 
εἰιγ),0.----Ο, 4έ.--- 4, ΟΥ̓ πυ- 
Ὀ6: ὦ ἔο, ἐο ἐΐδ πιριῦθγ)" οἵ. 
--“ὅ. Οὗ ρῬϑιβοὴβ δἀάαγραβοα: 
Το, επΐο ; 6, 28 ; 6, 87, φδέο. 

2. εἷς, μία, " Ὡὰπλ. 86]. 
Οηθ ;--- οῦ 4, 14; 8, 8 [0]1]18. 
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Ὀγ ἄοη. οὗ {πὸ ““ΤὨϊπρ' 15- 
ἐυθαΐοα [8 112, Οὖϑ. 11.--- 
Α5 ϑαθεῦ.: 8. εἷς, ἑνός, τη. 
Οπε ηϊαη, 026.-----Ὁ. ἕν, ἑνός, Ἡ. 
Οη6 ἐλέη. 

εἰσ-βαίνω, ἢ, εἰσ-.βήσομαι, 
2. 80}. εἰσ-έβην, ν. ῃ. [ εἰς, 
ἐμ αν ΚΞ Ὸ πρΟ 7} 
(Τὸ ρὸ :πΐο "; Ὠθη06) 1. 7ΖῸ 
90 οὐ δοαγά, φηιδανᾶ.----Ὁ, 
ὙΠ εἰς πλοῖον, οἶο.: Το σο 
ο" δοαγώ οἵ, ἐο οηιδαγῖ ἴη, α 
φοϑϑοῖ ; , 15. 

εἰσ-βάλλω, εἰσ-βᾶλῷ, Ὁ. 
εἰσ-βέβληκα, ν. ἃ. [ εἰς, ““1η- 
ἴο "; βάλλω, ““ἴο ὑῃτον ᾽ 1. 
10 ἐΐγοιυσ ΟΥ̓ οαϑδέ ἐηέο.----Ὁ, 
Ὑ1Ὲ 6]11ρ856 οὗ στρατιάν, ἕαυ- 
τούς, οἶσ.: ΥΙ εἰς: 170 
ἐάγοιυ οἸμϑ᾽ 5 βοῇ, οἴο., ἑηίο : 
ἴο ροηθέγαξο ηΐο ; ἐο ηιαζθ 
αἢ ἡηγοαα τη έο, ἐο φηἐθ)"; 4, 10. 

εἰσβάς, ἄσα, ἄν, Ῥ. 2. ξ8οΥ, 
οὗ εἰσβαίνω. 

εἰσβολ-ή, ἢς, ἢ. [ἴον εἰσβᾶλ- 
ή; ἔν. εἰσβάλ-λω, ““ἴο οῃΐον 1 
(“Δῃ οηὐουϊηρ' ᾿᾿; ὨΘΩ66) “45 
εηἐγαΉ6, Ῥᾳ55 Ἰῃϊο ἃ σου ὐΥ. 

εἰσδράᾶμών, οὖσα, ὁν, Ῥ. 2. 
8.01, οὗ εἰστρέχω. 

εἰσελθών, οὔσα, ὄν, Ῥ, 2. 
8.01, οὗ εἰσέρχομαι. 

εἰσ-έρχομαι, ἢ, εἰσ-ελεύσο- 

ΡΟΚΘΥΡΒΌΣΩΈΥ. 

10 7 10 ἃ Ῥ]ᾶσα; ἐο γι) 
ἐη. 

εἴστω, δᾶν. [εἰς, “ἴῃ Ἢ 
Τγτέλέη, ἱηδῖαο ; ---- ϑουτηθυϊτηθθ 
ΜΙ} 011’, ἄθη. [8 112,0}5.81. 

εἰσ-ωθέω -ωθῶ («πὰ εἰσ- 
ώϑω), ἔν, εἰστ-ωθήσω «πᾶ εἰσ- 
ώσω, ν. ἃ. [ εἷς, ““ἴηΐο ᾿᾽; ὠθέω, 
““1ο0 ὑμγυθῦ 1. 70 ἐλγιδέ 
Ἰηέο.---ὦ, Μ|ια. : εἰσ-τ-ωθέομαι 
-ωθοῦμαι, 70 ἐληη5έ, ΟΥ 7ΌΥΟ6, 
ΟἸ θ᾽ 8 δεἴζ, οἴο., ἱηέο ; ἐο ργε55 
ὦ). : 

εἶτα, «ἄν. : 1. Τ΄φη, ἐΐο)ε- 
ΜΟΊ .----ὦ, 15 ἐδ ποαξ ρίαοο, 
εν ἐλ ογ 1076. 

εἴ-τε, οοηΐ. [εἰ, “1; τέ, 
“ς αῃηᾷ ] Τῃ Δ] θυ μα γ685 : εἴτε 
..... εἴτε, τυλείἢθ7' ΟἿ" 
τυλοέΐο;. 

εἶχον, πη ρΟΓ, ἰηᾶϊο. οὗ ἔχω. 
ἐκ (Ὀθίουθ ἃ νον] ἐξ), ρῬτθρ. 

ΘΌΥ. β6ῃ.: 1. ΟΥ ργῖδοθ: Ουξέ 
οΥ, 7γοη1.----. Τὴ {ϊπλο : Φ  ΟΏ, 
αγέογ.:---- ἐξ οὗ (586. χρόνου), 7) οην 
ἐλ ἐΐηιε ἐπαξ, δἴηι66: --τ ἐκ τούτου 
(56. χρόνου), αὐέογ ἐϊιὲ5.--- 8. Βῳ, 
οὐ ἐδθ ραγέ ο7.---(. Ε͵ΟΉι, τη 
ΘδΟΉ ΒΘ Ί6Ή06 Οὗ : ---ἐἰς τίνος, ΤΏ 
σοηϑοφιθΉ66 ΟΥ τυλαΐέ, 7οΥ τυλαέ 
οατιδὸ, τὐῖν, 8, 4.---ὅὃ. ΟΥ̓ οΥτἱρίη, 
τηδύθ 1815, θέο. : ΒΎ ΟΏΙ, οτμέ ο, 
97.---Θ. ΟΥ πυγηθο 5: Ονέ οὐ, 

μαι, Ῥ. εἰσ-ελήλὔθα, 2. δον. εἰσ-᾿ 97.---ἴ. ΑΥδον νοῦ. ἀθμηοίϊηρ' 
ἤλθον, Υ. τηϊᾶ. [εἰς, “:ηΐο᾽; ᾿ “γρϑὺ "᾿: Οἡ, ἔμ, αέ.---ὃ8ὃ. ὙΥ ΔῊ 
ἔρχομαι, ““ἴ0 οοἴηθ ο7") φῸ ] 6Ἃ(8η. ἴο ἔὈγ δ δΔανθυ 18] 6Χχ- 
70 ὁοη16, οὐ φο, Ἰηΐο ; ἐο θη έθ1". ῬΥΘΒΒΙΟη :--τἐκ τοῦ ἐπέκεινα, ΟὮ 

εἰσ-τρέχω, ἢ. εἰσ-δρὰμοῦμαι, ἐλ6 Κγεγέλον" δά, 4, 8. 
2, δου, εἰσ-ἐδρᾶμον, ν.. [εἰς6,)]Ι ἕκαστος, ἡ, ον, ῬΙΌῸΠ. Δ]. 
“«Ἰτηίο ἢ; τρέχω, “ἴο τὰ] αοῆ.--τ 58 Βαθβῦ. : 8. ἕκαστε 
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[ἐκεῖ, “πον 1 7116 ῬΘΥβ0. Οὐ 
Φῃϊηρ ἐλ676.; ἐδαΐ ῬΘύβοη, Ο7" 

ος, ου, τῇ, Ξαοΐ ῃιαῖ,, φαοἢ.-τ- 
Ὁ. ἕκαστοι, ων, τη. ΡΪαν, (Τάου, 
οἰς.) ϑαοῆῖ. . ὉΠ]ηρ' ; τ θα ον ἴο ΤΏΔΥΪς 

ἑκάτερος, α, ον, 84]. Τ'αοὐ ᾿ βου ΐηρ' ἐπαῦ Πὰ5. ρυθοραοί. 
οἵ ἔννο, 07" 5] 1γ.--τὰρ Βαθοῦ.: --α ϑαθβί.: 8. ἐκεῖνος, οὐ, 
8. ἑκάτερος, οὐ, τη. Φαοῦ οὗ τη. 7Τλαέ ρεγδ8οΊν, ἦθ ;--- ΕἾΌν, : 
ἔννο ῬΘΥΒΟΏ5.---Ὦ. ἑκάτεροι, ὧν, 1Ἴ056 }Ε6Υ50Ή5 ΟΥ̓́Θ, ; ἐΐιο86, 
ἢ}. ρίαν, (Τῴσῳ, οἴ}.) αοῦ ἐλοῳ.---Ὦ. ἐκεῖνα, ὧν, Ὡ, Ρ]α"}. 
ῬΘΡΘούγο]Υ.---ο, ἑκᾶτερα, ὧν, 7 1056 ἐλϊη5. 
ἢ. ῬΙαγ, (56. μέρη),  αοῦ, δάθ,, ἐκεῖ-σε, ἃᾶν. [ ἐκεῖ, ““{Π6 γ᾽}; 
εἰένι)6᾽" δα; 0, 7. 5 Χχ σε, ἀσηούηρ' ““Ἰηού] ἢ 

ἑ-κἄτόν, μὰ. 84]. ἱπᾶ660].  ἐοννα 5 ἃ Ὁ]6 66) (“Τὸ ὑπ ρθ᾽"; 
Ὅπ6 λιημαγεοά, α ᾿ιηαγθα,.-τ 6 η66) 70 ἐλπαέ ρίαοο, ἐλτέλιε). 
Α5 ϑαῦβῦ.: 4Ἅ λιπαγοά ἡ16} ; ἐκκλησΐ-αζω, ἔ, ἐκκλησϊἄσω, 
4, 12 [ἴον ἑν-κατόν ; ἔν. εἷς, ν. ἢ. [ἐκκλησὶ-α, ““ΔῺ 8556}1- 
ἑν- ὅς, ““" οὴ6 ᾿᾿᾽; κἄτον, αἰκίη. ἰο Ὀ]Υ ᾽] 1. 10 οοηυθΉ6, οαἴΐ, οΥ 
ϑὅδηβ. φαέξαη, “ἃ παηᾶγρα ᾽"]. λοῖϊα αἢ ἀαϑϑϑηιδί,.---, ΤῸ ἀ6- 

“Ἑκἄτώνῦὕμος, ου, τη. Ποοαέ- δαέθ ἴῃ αι ἈΘΒΘΙΌΪΥ. 
σηΐηνιδ; ἃ οἰδΖοη οὗ ϑδίπορξυ:: ἐκ-κομῖζω, ἔ, ἐκ-κομϊῶ, ν. 
βοηῦ ἃ5. 8 ΔΙΩ ββαον ἴο 0η6 ἐκ-κεκόμϊκα, ν. ἃ. [ἐκ, ““οαἷ᾽"; 
ατοοῖὶς ἔογοοϑ ; ὅ, 7, δέο. κομίζω; “ἴθ. ολΥνν 11 1». Ζ0 

ἐκ-βαίνω, ἢ. ἐκ-βήσομαι, Ὁ. σαν οιιέ, ---ὦ. ΜΙιά.: ἐκ- 
ἐκ-βέβηκα, 2. 8δοῦὺ, ἐξ-έβην, κομῖζομαι, 1, 8οῖ. ἐξ- εκομὶσ- 

ν. ἢ. [ἐκ, ““ουαὖ "᾽; βαίνω, “ἴο ἅμην, 10 ΘαΥ̓ΥΨ Οὐ 7Ὸ7 ΟἸἼ16᾽ 5 
σο᾽ ΤΌ φο οιέ οὗ ἃ ν6556]; 5617. οἴο.; ἐο σαγγῃ οδ΄; 2,19. 
ἔο ἰαπά, αἀϊδομιδαγζ. ἐκ-λέγω, ἢ, ἐκ-λέξω, Ρ. ἐξ- 

7 ἐκβάς, ἄσα, ἀν, Ῥ. 2. δοΥ, Οὗ είλεχα, 1. ποῖ. ἐξ-έλεξα, ν. ἃ. 
ἐκβαίνω. [ [ἐμέρττ τ ουὐ τ; -λέγων- “10 

ἐκδεδραμηκώς, υἷα, ὄς, Ῥ,. οἤοοβθο᾽} 1, 710 οἤοοϑο, οὐ 
ΡῬονΕ, οὗ ἐκτρέχω. οί, οοέ.---ὦ. ΜΙιά,: ἐκ- 

9 . ’ “ Ι ] , 3 ΄ ἐκδρᾶμών, οὔσα, ὄν, Ῥ. 2. λέγομαι, ἔ. ἐκ-λέξομαι, 1. ΔοΥ. 
80}, οἵ ἐκτρέχω. ἐξ-ελεξᾶμην, Το οἤοοϑβ6 οὐέ, ΟΥ̓ 

ἐκεῖ, αἄν. : 1. 71.67.6, ἐν ἐλαΐξ ϑοϊϑοέ, ἴου οὔθ᾽ 5 561, δέο. 
»ίαοο.---ὦ, Τἰϊέλον, ἐο ἐλαΐξ ἐκ- πέμπω, ἔ, ἐκ-πέμψω, ν.ἃ. 
»ίαοο. [ἐκ, “ουὔ᾽; πέμπω, ““ἴο 56η4} 
ἐκεῖ-θεν, ἄν. [ἐκεῖ, ““ ὉΠΘγο ἢ; 1, 7ΤῸ βοηπᾶ οιέ οὐ ατσαν.---- Ὁ 

Βα ῆχ θεν, ἀοῃούϊηρ' τϑιηοναὶ Μ|ιΑά.: ἐκ-πέμπομαι, Ε ἐκ- 
“γον ] (Ετοτα ὑμογο ἢ; ἡ. 6.) πέμψομαι,1. 8ον.. ἐξ-επεμψἄμην, 
Τγοοι ἐμαΐ ρίαοθ, ἐξθηοθ. Το δοηὰ οὐέ οὐ αἰσαῷ 85 ΟἿ Θ᾽ 5, 

ἐκεῖ-νος, νη; νὸ, ῬΥΌ;, θη). δέο., οὐχ δβροοΐαὶ 8ού. 
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ἐκπεπληγμένος, ἡ, ον, Ῥ, 
Ῥογῇ, ρᾶββ5. οἵ ἐκπλήσσω. 

ἐκπεπτωκώς, υΐα, ός, Ῥ. Ῥοτῇ, 
οἵ ἐκπίπτω. 

ἐκ- περαίνω, ἢ, ἐκ-περᾶνῶ, 
γν. ἃ. [ἐκ, ἴῃ “"βύγηρ ῃοηΐηρ ᾿ἢ 
ἔΌΓΤΟΘ; περαίνω, ““ἴο Ὀνΐηρ' ἴο 
Δ πη ᾿᾿; ἤθηοθ, ““ἴο 860ο01}- 
ΡΠ 57] 10 αοοοπιρ[δῆ. ---- 
Ῥῶββ. : ἐκ-περαίνομαι. 

ἐκπεσών, οὔσα, ὄν, Ῥ. 2. Δ0Υ. 
οὗ ἐκπίπτω. 

ἐκ- πίπτω, ἔ. ἐκ-πεσοῦμαι, 
Ρ. ἐκ-πέπτωκα, 1. 801. ἐξ-έπεσα, 
2. ΔΟΥ, ἐξ-έπεσον, ν. «. [ ἐκ, 
““ουἂὖ οὗ, ον ἔοι ᾿"; πίπτω, 
“[΄ο 1811 (“Τὸ 8411 οαὖ ο7 

“ ἄονν νομὴ ̓̓; ὨΘ6Π06) 1, ΤῸ δ6 
εαγίυοη οὐἱέ ἔντοτη οὔθ Ποτιβ6, 
εἔο.---ὦ. Τὸ γιιδὴ ομέ οὐ ζογέλ. 
--ὃ. ὙΠ ἐκ: 70 αεορατγέ 
7 οηι, ἀφυϊαέο 7γοηι, φο οὐ ο7; 
Ὁ, 9} 

ἐκπλέητε, 2. Ρ6ΓΒ. ὈΙΌΙ. ΡΓ6Β. 
50]. οὗ ἐκπλέω. 

ἐκπλεύσῃ, 8. ΡΘΥβ, β'ῃρ. 
1. ΔοΥ. 580]. οὗ ἐκπλέω. 

ἐκ- πλέω, Ε, ἐκ-πλεύσομαι, 
1. 80. ἐξ-ἔπλευσα, γ. τι. [ ἐκ, 
““οαῦ Ο7 ἰοΥ ἢ "; πλέω, ““ἴο 
5811 Ζ70 ϑβαὶϊΐ οὐέ οὐ 7ογέδ ; 
ἐο δαϊΐ ατυαψ, δοἐ δαϊΐ. 
ἐκ-πλήσσω φέρ ἐκ- 

πλήττω), ἔ, ἐκ- “πλήξω, 1 τὰν: Δ 
ἐξ-έἐπληξα, ν. «ἃ. [ἐκ, ἴῃ ““1η- 
ὑθηβῖνο " Όγ06; πλήσσω, “ ἴο 
ΒΟΣΙΚο᾽᾽; ἤθηο6, ““ἴο οοηοπηᾶ,᾽" 
δίο.} 1, Ἀδι.: Τὸ οοη για 
εἐέογῖῳ.---ῶ, Ῥᾳβ5. : ἐκ- πλήσ- 
σομαι , ξκων ἐκ- πλήττομαι), [1 

ΓΟΓΑΒΟΖΑΔΜΥ͂. 

Ρ. ἐκ-πέπληγμαι, 2. 80. ἐξ- 
ἐπλάγην, 1ο δε οοηγοιπαεα 
εἐέεγίψ, ἐο ὃ6 ραπὶο-δγμοῖ. 

ἐκ-πορεύω, ν. ἃ. [ ἐκ, “οαὖ "; 
πορεύω, ““ἴο γα ἴο ρῸ] 1. 
Αοὔ.: 70 πιαζθ ἐο σο οε.--- 
2. ΜΙΑ. : ἐκ- πορεύομαι, ἔ, ἐκ- 
πορεύσομαι, (“Το τηᾶῖκθ ΟΠΘ᾽ 5 
561 ἴο ρῸ οαὖ "; Π6Π066) 8. ΤῸ 
20, ΟΥ σοῆϊθ, Ομ ΟΥ γογί ; ἐο 
γιαγοΐ, οτιέ.---Ὁ. ΤῸ σο ατὐαΐ, 
αφρανγέ. 
ἐκ-πορΐζω, ἔ. ἐκ-πορϊῶῷ, ν. ἃ. 

[ἐν 80.055 Βέγ θη ρ μη ηρ᾽ "ἢ 
ἔογοΘ : πορίζω, ἴῃ ἔοτοθ οὗ ““"ἴο 
ΡΓουΪάθ, ΒΌΡΡΙΥ ,] ΤῸ ργουΐαο, 
διρρίψ, γεγηϊδῆ. 

ἐκπορϊοῦσι, 8. Ῥ615. ΡΙΌΓ, 
ξαῦ. πη, οὗ ἐκπορίζω. 

ἐκτἄθείς, εἶσα, έν, Ῥ, Ἴ. διϑξι 
ΡΆΞ5. οΥ ἐ ἐκτείνω. 

ἐκ-τάσσω (Αἰίϊο ἐκ-τάττω), 
ἔ. ἐκ-τάξω, ν. ἃ. «[ἔ ἘΠ 
"ς βέγθηρ ΘΠ ἢ ἔΌγο6; τάσ- 
σω (οὗ Ξ0141675), ““ἴο αὐ ἋΡ 
Ϊῃ ογᾶου οὗ Ὀας16᾽7 1. ΤῸ 
ἄγαι τ ἴῃ ΟΥ̓ΕΥ' Ο7 δαέξέϊο. --- 
9. Μ|Ια.: μιξρύρρη χάρος," (ὑεῖς 
ἐκ- τάττομαι), ἢ ἐκ-τάξομαι, 
1. 8δοὺ. ἐξ-εταξᾶμην : ΟΥ̓ 50]- 
ΑΙΟΙΒ 85 ϑυθ]οοῦ : 720 ἄγαῖν 
ἐμοηιδεῖυοβ τρ ἐῶ ΟΥ̓ΔΟΙ ; ἴο 
ἄγαιν ἐβεγηϑεῖθεϑ οι. 
ἐκ-τείνω, ἔ. ἐκ- τενῶ, Ῥ. ἐκ- 

τέτἄκα, 1. ΔοΥ. ἐξ-έτεινα, Υ. ἃ. 
[ἐκ, ““οαὖῦ ο7" ΤΟΥ ᾽; τείνω, 
“το βίγοίο ̓ Τὸ ϑέγείοῦ οεέ 
ΟΥ̓ 7ονεῇ. - Ῥαβ5. : ἐκ- τείνομαι, 
Ρ. ἐκ- -τέτᾶμαι, 1, 801. ἐξ-ετἄ θην, 
1, ξαύ, ἐκ-τἄθήσομαι. 



ΝΟΓΟΑΔΒΟΣΑΛΔΥ͂. 

ἐκτησάμην, 1. 8Δ0Υ. ἱπᾶ, οὗ 
κτάομαι. 

ἐκ-τρέχω, ἔ. ἐκ-θρέξω, 508]- 
Ιγ ἐκ-δρᾶμοῦμαι, Ῥ. ἐκ-δεδρᾶμ- 
κα, ὥ. ἃν. ἐξ-ἐδρᾶἄμον, ν. Ἡ. 
Γἐκ, ““οαὖ "; τρέχω, ““ἴογαη}} 
71ὸ γε οὐ ; ἰο βδαϊίῳ οὐέ οΥ 
7ονλ. 

ἐκ-φέρω, ἔ, ἐξ-οίσω, 1. 80Υ. 
ἐξεήνεγκα, Ὡ. ΔοΥ. ἐξ-ἤνεγκον, 
γ. ἃ. [ἐκ, “ οὐ ᾿; φέρω, ““ ἴο 
ὈΘΔΙ 07) ΟΆΥΡῪ ᾽Ρ] 1. ΤῸ ὄδαγ ΟΥ 
ΟΥ̓ οὐ; ἰο δγίηφ οὐέ ΟΥ 
“7ονέλ.---, ΟΥ̓ ἃ τορογύ, βἰαΐο- 
τηθηΐ, δϑέο. : Το ὑγίηρ γογιυαγα, 
»ριιδίϊδλ. 

ἑκ- ών, οὔσα, ὄν, 8α].: 1. 
Ἡεἴηφ, υοϊιηέαγ.---ὦ. Τὴ 
Δαν ΡΥ Ό18] ἔΌγοΘ: ΟἹ ομδ᾽ 5 οιῦη 
αοοογά, «εοἱϊησίῳ, οἴο. [αἰκίῃ 
ἴο ὅδη8. τοοῦ γάρ, “" ἴο ἄββισο, 
ἴο ψ1}} ᾽᾽. 

ἔλαβον, 2. Ἰηᾷ, 
λαμβᾶνω. 

ἔλαι-ον, ου, ἢ. [ἐλαί-α, “δὴ 
οἸἰνϑ- θ᾽); ΠΘΠ66, “8η οἰ ν᾽] 
(Τῆαῦ σοῦ ρουΐαϊη5 ἴο 
ἐλαία "᾽; Ὠθη06) Οἰέυο-οἱΐ; οἱϊΐ. 

ἐλαύνω, ἴ. ἐλᾶσω, Αὐὐϊο ἐλῶ, 
Ῥ. ἐλήλᾶκα, 1. δον. ἤλἄσα, ν. ἃ. 
(“Τὸ 5οῦ ἴῃ τηούϊοη ̓; Π6Π66) 
1. ΟΥ̓ δηΐϊη}815 δ5. Ον]θοῦ : ΖῸ 
αγῖυο; 8, ὃ.--ῶῆΦ, Τὸ εοἐγίζε 
ΥΥΣΌ]Δ ἃ ΘΆΡΟΙ ; 8, 16. 

ἔλάᾶφος, ου, ἢ). ἃ ἢ 4 
αἰθεν", α δέαφ." 

ἐλἄᾶχιστος, ἡ, ον, ΒᾺΡ. 86]. ; 
5608 μικρός. 

ἐλελ-τζω, 1. δον, ἠλέλιξα, 
γ. ἢ. [ἐλελ-εῦ, ““ 6]616υ,᾽ ἃ 

ΔΟΙ, οἵ 

Το 

Ὀαξ]θ- οὖν οὗ ὕπ6 ΟὙΘ6Κ5] Ζ0Ὸ 
δλοιέ ουέ ““ οἰοῖθι,," ἐο γαΐδο 
ἐλε δαξέϊὁ- ΟΥ̓Ψ. 

ἐ-λεύθ-ερος, έρα, ερον, δ]. 
(“ Ποΐϊηρ' 85. οὔθ ἊἋ651165,᾿ 
“ Ρ]Θαβῖηρ' ΟΠ Θ᾽ 5. 561; Π6Π66) 
1 γε6.--- 5. ϑδαθδύ. : ἐλεύθερος, 
ου, τὴ. «4 ἤγεθ-ηιαθ (85 ΟΡΡ. 
ἴο ἃ ““5ῖανθ ᾽ [ἴου: ἐ-λύθ-ερος, 
αἰκῖ ἴο ϑδῃβ. τοοῦ ΤΌΒΗ, “ἴο 
ἄρβῖσο"; ψθηοο, 8150, [μεὐ. 
ἰϊ8-67,, [ιὖ- Θέ, {{Ὁ- 6]. 

ἕλκω, ἔ. ἕλξω αὐὰ ἑλκὔσω, 
1, δοῦ. εἷλξα ἀπᾶ αλκύδαλι ὶ 
γ. ἃ. 10 ἄγαιυ, ὈΟΓᾺ ἴῃ ἃ 106 ΓᾺ] 
δΔηα ἤραγαύϊνο [ΌΓΟΘ. 
Ἑλλάς, άδος, ἢ. Πεϊϊαϑ ; (8 

οἷὖγ οἵ ΤΏ οββαῖν, βαϊα ο πᾶνο 
Ὀοοη οαπαρα Ὀγ Ηδ]]6ὴ ; Π6ΠΟΘ, 
ὑπμαῦ φρατῦ οὗ ΤΉρθββαὶν οδ]]ρᾶ 
ῬΒΌΒΙοῦΙΒ ; ΠΘη66) ΟΘ΄ ε606. 
“Ἕλλην, νος, τὴ. (““ Η6]]6η,᾽ 

{μ6 βοὴ οὐ Πϑϑυοδ]ὶοη ; Π6Πη066) 
1. Βιηρ, : (Α ἀοβοοπμαδηΐ οὗ 
Ἠδ6]]6ὴ ᾿᾿; ὁ.9.) 4 Ογοοζ.-- 
2. ῬΙατ, : Ἕλλην-ες, ων, τη.: 
δ. ὙΥγΠοαὺ {Π6 τύ. : Ογεοζς. 
--Ὁ 0 τμ6 αὐτὸ. : Ζ76 
Θτνϑοζϑ ; 1. 6. [Ππ6 Ταὶς ἔγοορβ 
οἵ Ογγυϑ. 
Ἕλληνες, ων ; 866 Ἕλλην. 
Ἕλλην-ίς, ἴδος, 84]. ἢ 

ΓἝλλην, “ἃ ατγβοὶς 7 ΟἹ οὗ 
δοίοηφίηρ ἐο, α Οἴγεεῖ οὐ ἐΐε 
Θγεεῖζδ; Ογεοῖ, Ογεοϊαῃ. 

ἐμ-αὐυτοῦ, -αυτῆς (ΟὨΪΥ ἴῃ 
Β[ηρ. ὨΠΠ10617), ΓΘ χῖγ ῬΓΟΗ. 
οἵ 1530 γῬϑύβοῃ [ἐγώ, ἐμ.οῦ, 
“1; αὐτοῦ, σοῃ. οὗὨ αὐτός, 
ἐν 561} (Οὗ, εἴο.) τενϑοῖ ον 
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τοῦ ΨΡΟΟΦΒΌΣΑΚΨ. 

Ψ Οἰὐη 8617; ἴῃ ἀφῃ. ἔο Ὀ6 1. Βαοΐ, δαοζιυαγ ά5.---ῶὦ, ΟὐοΉ- 
ΒΟΙ ΘΟ 65 ΓΟΠἀΘΓΘΩ͂, τὲ. Οἰυη : 
-ἐν ἐμαυτῷ, ἐπ ηιυ δεῖ, 1. 6. 
ἐπ τὼ Οὐὐὴῦ σαδ6, ρεγδοπαζἪῃ, 
8, 18, 

ἐμβαίημεν, 1. Ρογ5. ΡὈΪΌΓ. 
2, 80}. 5800]. οὗ ἐμ-βαίνω. 

ἐμι-βαίνω, ἢ, ἐμ- βήσομαι, Ῥ. 
ἐμ-βέβηκα, 2. ἃοῖ, ἐν-έβην, 
γ. ἢ. [ἴον ἐν-βαίνω ; ἔν. ἐν, 
π᾿ πι "; βαΐνω, τἴο 0... Τὸ 

᾿ ΦῸ, 07" Βίθρ, ἴῃ ᾿᾿; ἢθη66) ὙΠ 
εἰς πλοῖον, εἔο. : (“Τὸ ρῸ, ο7' 
βύθρ, ᾿ηὔο, δηα ἴο Ὀ6 07 ΥΘΙΊΔΙΠς 
ἴῃ, ἃ 6556] “; Π6Π06) ΤῸ 0 ΟἿ 
δοαγά 5λὲρ, 
βοιηθῦϊηθβ ψΊῸἢ 6]1Π1|056 οὗ εἰς 
πλοῖον, δέο., αι ἴῃ {Π6 5816 
ἔογοθ 85 δῦουϑ; 7, 7. 

ἐμ-βίβαζω, ἴ, ἐμ-βιβἄσω 
αηα ἐμ-βιβῷ, 1. δον. ἐν- εβὶβ- 
ἄσα, ν. ἃ. [ἴον ἐν-βίβαζω ; ἔν. 
ἐν, ““1ὴ "; βίβαζω, “ἴο οαπι86 
ἴο ρσο᾽] (“Τὸ οαπβ6 ἴο φὉ ἴῃ’; 
ἢρθης66) ὙΥΙ εἰς πλοῖον, εἔο. : 
(“Τὸ οαὰβθ ἴο φῸ ἴηΐο δηᾶ ἴο 
Ὀ6 οὔ; θη06) 70 ρὲ οἢ 
ῥοαγα 8 6556], δέο. : ---- βουγθ- 

τι 6 ρ56 οἵ εἰς 
πλοῖον, δἔο., πα ἴῃ 6 5816 
[ΌΥΟΘ 85 δου; 7, 8. 

ἐμβιβῶ, ἔα. ἴηα. οὗ ἐμ- 
βίβαζω. 

ἐμέ, ἀοο. 5ἰηρ, οὗ ἐγώ. 
ἐμτ-ός, ἦ, ὄν, ῬΙΟΏ. ῬΟββ8. 

[ἐγώ, ἐμ-οῦ, “1 ΟΥ̓, οὐ ὅδε- 
ἰοησίηρ ἕο, 216: Ἠκϊῖ,, Τι1η6. 

ἔμ-πᾶλιν, τἀν. [ἴοΣ ἔν- 
πᾶλιν ; ἔν. ἐν, ““πιιδῃοσὺῦ ἔογοο"; 
πάλιν, “Ὅλος, Ὀδοϊτιγαγᾶβ᾽7. 

ἔἐο οηιδαγᾷ :----ὸ 

ἐγαγζιυῖδε, ἦι ἐδ ορροϑῖέθ εὐαῷ : 
- τοὔμπαλιν (ΞΞ τὸ ἔμπαλιν), 
ἐλθ ορροϑδίξε τῦαῷ ;--- εἰς τοὔμ- 
πᾶλιν ἤ, ἐοιυατ 5 ἐλο ορροσῖέο 
σαν, ΟΥ̓ τη ἐδθ ορροϑῖέθ αἰἴγ760- 
ἐΐοη, ἐο ἐλαί. 

ἔμι-πειρ-ος, ον, 8]. [ον ἔν- 
πειρ-ος5; ἔν. ἐν, “1ὴ ᾿᾿; πεῖρ-α, 
“Θχρϑυῖθηοα ] (“ Βεΐῃρ ἴῃ 
πεῖρα"; Ὠδη66) ὙΠ Ἃθη. : 
Τὸ λαῦθ εαρογίθηοο οἵ, ἐο ὃς 
εὐοἰἰ αοφιαϊηέφα «εοἱέξ. 

᾿ς ἐμπεπτώκοι, Ρεγῇ. ορῦ. οὗ 
᾿ ἐμπίπτω. 
᾿ς ἐμπῖπράς, σα, ἄν, Ῥ,. ῬΥΓ65. 
οὗ ἐμπίπρημι. 

ἐμ-πίπρημι, ἱπιρογῇ, ἐν- 
᾿ επίμπρην, ἴ. ἐμ-πρήσω, 1. 8ΔοΥ. 
ἐν-έπρησα, Ῥ. ἐμ-πέπρηκα, Υ. ἃ. 
ΠΥ ἐν-πίμπρημι; ἔτ. ἐν, 
Κα μοῦῦ. ἔσο "ἢ; πίμπρημι, 
“00 Ὀατῃ 7] 70 διγΉ, δϑέ οὉ 
7276.--Ν .Β. Το ἢγνβῦ μ οἵ {Π8 
᾿ΒΙΠΡ]6 γΘΡῸ 15 τοίαϊηϑαᾶ ἴῃ {6 
᾿σοηροσηα Πρ {Π|0 Του ηρ' 
ΚΥ 1Δ 016 15. βῃουῦ, 6, σ. ἐμ- 
πίμπρᾶμαι; ἃηῃα 50 4150 ΏΘη 
ὖπ6 δαρτηθηῦ ΟΟΟΘΌΓΒ, 6. 9. ἐν- 
᾿ επίμπρην. 

ἐμ-πίπτω, ἤ. ἐμ-πεσοῦμαι, Ῥ. 
᾿ἐμ-πέπτωκα, ὥ. ΔοΥ. ἐν-έπεσον, 
᾿ ποία: [ῸΣ ἐν-πίπτω; ἔν. ἐν, 
[““ἴ ἦὉ ΐπτως τ Ἐ δοὸ ἜΣΕΙ ἢ 
᾿(“ Τὸ Δ] ἴὰ ὃ; βθῃς6) ὙΥΤ εἰς 
᾿ τὴν θάλασσαν : (“Τὸ ζ4}1 ἴηἴο 
δ ηα 6. ἴῃ {6 568; Π6Π66) 
Το γῇ, ἑπέο, ἐΐγοιυ Ομ δ᾽ 8 βεἴζ, 

ρἷ6., ἑπέο ἐΐ 5ϑα ; ἤ, 2. 
ἐμ-ποδ-ών, αἄν. [Ὁγ ἐν-ποδ- 



ἘΣ ΦΘΑΔΖΕ. 

ὧν; Τ᾿ ἐν; τὰ ΤΟΥ͂Θ. Οὗ ““ δ, 
Ὀγ "; πούς, ποδ-ός, “ἃ ἔοοῦ "; 
ὥν, “Ῥοϊηρ ᾽᾽] (“ Βεϊηρ αὖ {πὸ 
ἑοοῦ οὐ ἵἴροῦ᾽᾽ ; ἤθῆοθ, σῇ 
ΔΟΘΘΒΒΟΥῪ πούϊοη οὗ Ὠϊ ΠΥ Δ 66) 
1. ἐλθ ιὐᾶψ, ργεοβεηεϊη α 
λίπαγαηοο :---ἐγὼ τίνι ἐμποδών. 
εἶμι; ἐοτυλοηιαηῖ 1 α λϊπάγαηοε 
ΟἹ οὐὔδέαοϊς 7 7, 10 ; 566 ἐγώ.. 

ἔμ-πορ-ος, οὐ, τη. [ογ ἔν- 
περ-ος5; ἵν. ἐν, “τὴ ᾿᾿; περ-άω, 
ἴῃ ἔογοθ οὗ “" ἴο ρᾶϑ5, Ο7) Ῥ855 
ΔΟΙΌΒ5, ναί} (“ Οπθ 0 
Ῥάβ565 Δ01Ό55---ν αὐον" ---ίη ὁ ἃ 
5810, θέο. ; Ἠ6η06) 4 Τπογοπαπέ,, 
γ Πο56. Οσσπραύϊοη ἔα ῖκο5 παῚ 
ἴο ἔὈγοῖρη Ἰαπμβ [Ὁ [Π6 Ρὰ- 
ῬΟΒ8 οὗ ὑγβαϊηρ,, 

ἐμ.- προσθεν, φᾶν. [ον ἔν- 
προσθεν; ἔν. ἐν, ““1η᾽); πρόσθεν, 
ΠΣ ,» {Ἢπὶ {86 ῬΪαςα Ὀ6- 
ἴογο ᾽; Ὠθηοθ) 1. Ζογιυαγάς, 
δείονθ, ἴπ 7γοηέ: ---- τὰ ἔμ- 
προσθεν, (ἐλ ἐλμίησε θεοῦ ; 
1.6.) ἐδ 7οηέ οὐ 7076-ραγέδ 
ΟΥ̓ ἐπ δοάψ, 4, 582; 566 1. ὅ, 
ηο. 6, Ὁ.---ῷ, ΟΥ̓ Ποβέ116 ον θ5: 
1. 7γοπέ; Θ, 9.---Ξ8. ΟΥ ἃ Ἰαποο: 
“Αέ ἐΐλθ ᾿φραά, τρρθ ραγέ, οΥ 
ἔορΡ (ΟΡ. ἴο ὄπισθεν) ; 4, 12. 

1, ἐν, ργϑρ. ρον. ἀαδί,: 1, 
ΤμοΟΔ}Υ: 8. 101᾽, ευἱξβτη.----Ὦ. 
7 αΠΙΟΉ, ἘΈΒΕΕΝ, --ο.( Οἥ, 

αὐ :---ἐν δεξίᾷ, οὐ ἐλΐθ γρδέ, 

[Ο7 

᾿ϑαγείψ ἐπταῦ 6, 88 ἐν ἀσφᾶλεϊ 
᾿ εἶναι Ξε ἀσφᾶλὲς εἶναι, ἐδ 8476. 

2. ἕν, πθαῦ. οἵ 2. εἷς. 
ἕνα, ἑνός, 66. Δα ρ6η. οἵ 

ὩΣ “εἶς; 
ἐν-αντΐἴος, αντΐἴα, αντῖον, δ]. 

Γἐν, ““τπἰῦπουῦ ΤΌγο6 ᾿ (οἴ, 1,ΑὉ. 
1η}); ἀντίος, “ορροϑβιύο᾽᾽] (“Ορ- 
Ροβιί"᾿; βθῃ66) Οοηέναγῳ, ἐδ 

᾿γϑυθῦ756.---Α5 ϑαθδβῦ. : ἐναντΐἴα, 
ων, Ὦ. Ῥ]αν, 1 Ατῦ.: 7116 
σογϑέγαγῳ ἐλίηεο, ἐλ6 γεουθῦ586. 

ἔνδο-θεν, ἀὐν, [ον ἔνδον- 
θεν; ἔν. ἔνδον, ““ννι (1; ΒῈ ΗἾΧ 

[θὲν ἡ (ΞΞ᾿ ἐκ} Τεθᾶι "}; ΤΎΊοηι 
| ̓«οἱἐξίη, 7 οηι ἐλ ἐπϑῖαθ. 

ἔν-δον, Δαν. [ἐν, “1η 
Τγιέμη, ἐηδῖαο :--- τοὺς ἔνδον 

ἀνθρώπους, (ἐδδ ἐπδῖὶαθ 1Π6Ή ; 
[1.6 ἐδδ 1η6) ἐπμδίαρ, 2, 17; 
πσον 5 δι 058: 

ἐν-δῦνω, ἔ, ἐν-δῦσομαι, Ὁ. ἐν- 
,δέδῦκα, φίὰαρ. ἐν-εδεδῦκειν, 
2. 800. ἐν-έδυν, ν. ἃ. [ἐν (1Κ6 
᾿ Παὔϊη 25), ἴῃ “ἀὐρτηρηζαύϊνο᾽»; 
ἔογοθ ; δύνω (οἵ οἸοῦ 65), ““ἴο 
σοῦ ἰηὔο, ραῦ οἡ 7] 1} Αοο. 
οὗ {πίπρ : 70 ριιΐέ οἾ, ἐο. 6 
οἰοέλεα ἴη,, ἐο τυφα7.. 

ἐνεβίβάσαν, 8. Ῥογ5. ΡῥΙαν, 
1. δου. 14, οὗ ἐμβίβαζω. 

ἐνεδεδῦκεσαν, 9. Ῥ6Γ5. ΡΪΌΓ, 
Ῥίαρ. ἱπᾶ. οὗ ἐνδῦνω. 

ἐν-ἐδὃ- τρα, ρας, ἢ. [ἐν πὶ] 
μαπᾶ, οἡ ἐΐι6 γήρἠΐ.---ῶὦ, ΟΥ̓ ἕῴζρμαι (ΞΞ ἕδ-σομαι), ““ἴο εἰ; ᾽ 
{16 : 

βύδησοα, δέοσ.: 

δ. Τεγῖηρ.---Ὁ. Πὲὶ ἐΐδ. 
Θοτ86 οΓ.---ὃ., ΟΥ οἰγοῦτη- 

7.---ἀ, 
Ὠθαῦ. 86]. ὕο ἔογτ ἃη Δάν θυ θα] 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῊ :---ἐν ἀσφᾶἄᾶλεϊ, ἐη 

ΒπνουρᾺ τοοῦ ἐδ] (“ Α βιὐϊηρ; 
ἴῃ ̓ 84. Ῥίασθ; ἢθη66) 452) αηι- 
διῇ, αηιδιιδοαάο. 

ἔν-ειμι, ἔ. ἐν-έσομαι, ν. 1. 
{πῶ ἡ τα - εἰμ Βα νΡ».} 



Ιοδ ΤΟΓΑ ΒΟΖΑΔΥ. 

ΤῸ ὅς ἐπ ἃ Ῥ͵ΐδοθ ογ' [ῃϊηρ' ;---- ἰ ἴῃ τη ἢ; Π6η66) 7ΖῸ σοηϑίαθν, 
αὐ ϑ.) Θ.. 5.11 βέυθησἐ μπᾶ γεβοοί. 
ὈγΥ ΘΟ. ἐν. ἐνθῦμήθητε, 2. Ῥ615. ΡΙαν. 

ἔνεισι, 8, ῬΟΥΒ. ΟΪΌΥ, ῬΓ65. [1. 8δοὺῦ. πηρογαῦ. οἵ ἐνθῦμ- 
1ηα. οὗ ἔνειμι. έομαι. 

ἕνεκα «πᾶ ἕνεκεν, ιαγ. 1} 
ἄθη.: «Ὀν ἐλ δαΐθ οὗ, οἡ 
αοοοιιηέ οὕ, ὃν γϑαβοη 7. 

ἔνθα, εάν. : 1. Οὗ ρΙδοε: ἃ. 
1266. --- Ὁ. Ἡζλογο. ---ὦ. Οὗ 
ἰΐη6: ἤλεφη; 1,1.---ὃ9, ρου 
ἐλῖ5, λογοεροῦ [ὈΥΟῸ. ὅ'8}8. 
σάλα, “ὕποτγο ᾽᾽]. 

ἐνθά-δε, αἄν. [ ἔνθα, ““{Π6γε᾽}; 
ΒΕ ΓΞΞ πῤηλ, 00} {(“1ὸ οὗ 
ἰοναγβ ὑμοσα᾽᾽; ὁ. 6. ὑδαΐ 
Ῥίδοο; "6η06)]1. Τ᾽ λίέλο),, ἐζ6 76. 
--9, Πιέλο»,, ζ6))6. 

ἐνθέμενος, η, ον, Ῥ. 2. Δ0γ. 
τηϊ4, οἵ ἐντίθημι. 

ἔνθεν, «ἄν. [αἰκίη ἰο ἔνθα ; 
ῬΘΥΒΔΡ5 σοί. ἔν, ἔνθα-θεν] 1. 
{Τ᾽ λθηο66, οηι ἐξα 5166 :--- 
ἔνθεν. ἔνθεν, 77 ΟἼ1, ΟΥ̓ ΟΉ, 
ἐλὲδ δα... 7071, ΟΥ̓ ΟΉ, ἐλαὲ 
δῖαἋὁ: Σεν με ἢ . ἐνταῦθα, οἢ 
ἐλὶς δά. . . οὐ ἐλαέ δῖαο, 
ἊΝ 6;-- 0114. ΣῪ ἄδεῃ. : ἔνθεν 
καὶ ἔνθεν τῆς ὅδοῦ, οὐ ἐλὶδ 
δί(6 απά οἡ ἐλαέ δ[46 Ὁ ἐλθ. 
γοαί ; 
δοέλ ΜΝ Ο ἐδ γοαά, 2, 22. 
-ῷ3. Ἡλθηοο. 

ἐνθένδε, «ἄν. 
»ίαρο, ἄφηοο. 

ἐν -θῦμ-έομαι τοῦμαι, ἔ. ἐν- 
θυμήσομαι, Ὁ. ἐν-τεθῦμημαι, 
1, ΔΟΥ, Ῥᾶ55. 1 υηϊᾶ. ΦΌΓῸ6 ἐν- 
εθυμήθην, ν. τηϊᾶ. [ἐν, “ἴῃ ᾽); 
θυμ-ός, “τηϊηα "7 (“Τὸ Πανὶ 

Τγοῆν ἐλὲὶϑ 

β 1. ἕνι ἴον ἔνεστι; 8, 11. 
2. ἑνί, τηαβο. δηᾶ ποαῦ, ἀαῦ. 

βίησ, οὗ 2. εἷς. 
ἐν-νο-έω -ῶ, ἢ. ἐν-νο-ἤσω, Ῥ. 

ἐν-νενό-ηκα, 1. 801. ἐν-ενό-ησα, 
γ. ἃ. [ἐν, “1; νό-ος, ““Ὑηἱηα᾽}] 
“ ΠῸ αν ἴπ ἐπ τα ἢ" Σ 
Ὠθη66) 1. ΠῚ Αοό.: 70 
ἐλίηζ, οὐ γεβϑοί, τρορ; ἐο 
οοηϑὶα67".---ὦ, ὙΠ ὅτι: Τὸ 
ἐλίηῖ, ΟΥ̓ ἱπιασίηε, ἐλαέ.---8. 
Ὑ 1} εἰ: ΤῸ γεβεοέ, σοηδίαθ7,, 
οὗα., 7 οὐ τολοέδοη" ; 1, 12. 

ἐννοήσατε, 2. Ῥ6ῖ5. ῥΪατ, 
1. δον. πηρογαῦ. οὗ ἐννοέω. 

ἐν -οικέω -οικῶ, ἔ. ἐν-οἰκήσω, 
1, 801. ἐν-ῴκησα, Υ. Ὡ. [ἐν, 
“εἴη; οἰκέω, ““1ο ἄτν0}} } 
Το αιυείζ ἐη;--- αὖ 6, 2ὅ ΒΌΡΡΙΥ 
αὐτῇ οΥ ἐν αὐτῇ αἴδον ἐνοικεῖν. 

ἐνταῦθα, «ἄν.: 1. ΟΥ̓ ῥΙδοο: 
δ. Πεγο, ἐλογ6.---Ὁ., Ηϊέλον, 
ἐῤτέλον.---, Τἀεγειροη, ἄε76- 
Ἀρέα ἐλθη. 

ἐντείλασθαι, 1. δοῖ. ἴῃ, οὗ 
ΟὟ εαοΐ δἰαδ, ΟΥ̓ Οὐ ἱ ἐντέλλομαι. 

ἐντέλλ-ομαι, Ε' ἀντ ελήδδόμι 
1. 8δοῦ. ἐνετειλἄμην, Υ. τΤηϊα. 
[ἐντέλλ- (ΥΘΙΥ 1816), ““ ἴο 
σοππηθηᾷᾶ 1 ὙΠ 1). οὗ 
Ῥούβοη πὰ [Ιηΐ : 710 σἧυθ 
οἤαγοο ἔο οὔθ ἔο ἄο, εέο.; 
ἐο φη)οΐη, δία, οοηιμιαημα ΟῊ8 
ἔο ἀο, εἴο. 

ἐντεῦθεν, «ἄν.: 1, Οὗ ρΡΙδοθ: 



ΡΟΓΑΞΌΖΣΑΑΝΥ. 

γοῦν ἐλπὶς ρίασο, ζ6η06.----., 
Ιῃ (πὴ6: “Α97}{67 ἐλὶ5, αὐέθ7- 
ευαγα5. 

ἐν-τίθημι, ἔ,. ἐν-θήσω, ν. ἃ. 
ῶν 15" τίθημι, “το ρΡυὺ »}} 
1, Αοὖ.: 70 ρειέ ἐη.----ἡ« Μια.: 
ἐν-τίθεμαι, 2. 80Υ. ΞΕ Να 
70 ριιΐέ οἡ; δοαγά δλϊ} ἴον ὁῃ θ᾿ 5 
561; 7, 15. 

ἔν -τῖμ.-ος, ον, 86]. [ἐν, ““1η᾽"; 
τιμ-ή, “ Βοπουτν ) (“ Βεοίηρ' ἴῃ 
ΒΟΠΟῸΣ "ἢ; 6106) «Ποία ἴῃ 
λοηοιιγ, ποηποιγθᾶ. 

᾿ἙΕνυ-ἄλζος, αλίου, τη. [Ἐνῦ- 
ὦ, “Ἐηγο, ὕῃ6 ροάάορβ οὗ 
ὙΥΆΤ, Δα ΘΟ ΡΔΏΙΟη οὗ Μίαν]. 
(““ Ηὸ ὑμεῦ Ῥοϑοηρβ ἴο Εηγο᾽ἢ), 
Τηψαϊζιϑ,; ἃ Ὁϑῖηθ οὗ ΑΥἿΘξ, 
Π6 ατοοκ ναν-οΟά, 

1. ἐξ : 566 ἐκ. 
2. ἕξ, παι. Δα]. ᾿η 60], δὲν 

[ἀἸκῖη ἴο ὅδῃβ. δηαϑδῆ, “ βὶχ 7]. 
ἐξάγάγών, οὔσα, όὀν, Ῥ. 2. 

0}. Οὗ ἐξἄγω. 
ἐξ- ἄγω, 1, ἐξ- ἄξω, 2. δΔογ. 

ἐξ-ἡγᾶἄγον, ν. ἃ. [ἐξ (ΞΞ ἐκ), 
““ουὖ ᾿᾽; ἄγω, “ἴο 1684 ᾽] 70 
ἰφααῖ, οΥ οοπαϊιοέ, οὐἱἐ οὐ ζογ ἢ. 

ἐξ-αιρέω -αιρῶ, Γ, ἐξ-αιρήσω, 
2. 801. ἐξ-εἶλον, ν. ἃ. [ἐξ (ΞΞ ἐκ), 
“ ουὺ᾿; αἱρέω, ““ἴο ἰαϊκο᾽"] 
1, Αοὐ.: 70 ἐαΐζο οεέ.---ὦ, Μ|1α.: 
ἐξ-αιρέομαι -αιροῦμαι, ἔ. ἐξ- 
ελοῦμαι, 2. 8οΥ. ἐξ-ειλόμην, 
(“Τὸ ἰαϊκκα οαὖὐ ἔοι" ΟἹ θ᾽ 5. 561} 
ΟἿ ἃ8 ΟὨΘ᾽5. ΟΥ̓ τοῦ ἢ; Π6Π66) 
ΟΥ̓ ἃ 5.105 ΘἈΤΡῸ : ΤῸ μηΐααο, 
αϊδοΐλανσο; 1,16. 

ἐξ-αίφνης, ἀαν. [ἐξ (ΞΞ 
Ϊῃ ““ βγη  ΠΟΏΪ Πρ ἢ 

ἐκ), 
ἕο 6 2] 

ΙΟ9 

αἴφνης, “5υδάρηϊν 7 ϑιάάρη- 
ἴψ, οὐ ὦ δια θη. 

ἐξ- ἄκοντϊζω, ἔ, ἐξ-ἄκοντἴσω, 
᾿Αὐς ἐξ-ἀκοντϊῶ, ν. τ. [ἐξ 
(ΞΞ ἐὰὸρ υ δ ΤΟΓΠ Ὁ; 

᾿ἀκοντῖζω, {0 ΒΌ71)᾽" νἱἢ ἃ 
᾿ζάνοριῃ, θέο. ὙΠ Ταῦ. οὗ 1ῃ- 
᾿βὐναπηρηῦ [8 106,] (8): 70 δεν 
7ογίέλ, οΥ ἐο ἰατποῦ, κοτέ; 4., 25. 

ἐξ-α-κόσϊ-οι, αἱ, α, Πῦπη. 
86]. [ἕξ, ““5χ; ἃ (οοπηθού- 
ἴῃ’ γ 061); κόσι-οι ; 568 τριᾶ- 
κόσιοι) δὲς διπαγοά, 

ἐξ- ἅμαρτἄνω, ἔ, ἐξ- ἅμαρτή- 
σομαι, Υ. [ἐξ {ΞΞ ἐκ)» ἴῃ 
“ΒΟ ΠΟ ΠΘΗ] Πρ’ ΤΌΤ06; ἅμαρτ- 
ἄνω, “ ἴο 61}, ἀο νυ οηρ 7] 

᾿ ὙΠ περί ἀηα Αοο.: 71Ὸ 6717, 
(ο «ὐγόοη γοδρεοξίηφ ; ἢ, 88. 

ἐξαναστάς, ἄσα, ἄν, Ῥ. 2. 
801. οἵ ἐξανίστημι. 

ἐξ-ἄνίστημι, Ἰ: κε νόος ἐδ. σω, 
1, δοῦ. ἐξ-ἄνέστησα, ἐξ- 
ἄνέστηκα, ΡΙὰΡ. ἐξ- ἀνείε ἥδῥο᾽ 
2. 01. ἐξ- ἀνέστην, ν. ἃ. ἃπᾷ ῃ. 
Γὲξ, ἘΝ 6{΄ ἀνίστημι, ἐὺ 
οὔθϑ86 ἴο βἰίδηα ὑρΡ᾽ἦ; 4180, “ἴο 
βίαπα ἃρ ᾽᾽] 1. Δοῦ. : Ιῃ ῬΈΘΟΣ 
ἱτορδυῦ,; 4.“ ταύ; πα 1. 68. 
10 Οοαλι86, ΟΥ ἡναΐζο, ἃ ῬΘΙΞΟΗ 
ἔο δέαπα ΟΥ γῖδ6 τ ομέ 07 ΟΥ 
7γοην ἃ βοαῦ, δέο.---, Νραΐ.: 
Ιη ρου, ρἱαρονῖ,, πα 2. δου.: 
710 δέαπώ οὐ γἷδθ τῷ οι ο 
ΟΥ̓ 7γοην ἃ 5θαῦύ, δἔο. ; ἐο γὶδ6 
τ Το ἃ δια πρ»- ῬΙαθο ; Σ ὥ,90; 

ἐξ-ἄπάτάω -ἀπᾶτῶ, 1. Δ0Υ. 
ἐξ-ηπἄᾶτησα, ν. ἃ. [ἐξ (ΞΞ ἐκ), 
ΪΏ ““ βύγθησ 6 Ὴ1ηρ ὁ ἔΌ͵Ὸ6 ; 
ἀπᾶτάω, ““ἴο ἀδορῖνο 1 1. ΖΌ 
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ἀφοοῖυε ἐπογοιοἤϊῳ.---Ὦ. ὙΠ} ἐξέλθοιμι, 2. 8401. ορῦ. οὗ ἐξ- 
Αςο. οὗ ρούβοῃ δῃᾷ ἄσο. οἵ έρχομαι. 
ὑπϊη6: ΖῸ ἀφοοϊοθοποέλογοιφῃ-. ἐξελθών, οὔσα, ὄν, Ῥ. 2. δον. 
ἐγ, οἷο., α3 ἕο, ΟΥ̓ 3, Ξοτη θυ ϊηρ,, οὗ ἐξέρχομαι. 
-8. ὌΡΗ Ἔστε 'Δδδ. οὗ“ Βδ. ἐξ-έρχομαι, ἢ , ἐξ-ελεύσομαι, 
βρροῦ ἢ: 70 ὅθ ἀεοεϊυεα ἐΐο- ἰ ». ἐξ-ελήλῦθα, 2. δον. ἐξ- -ῆλθον, 
γοισλϊν, οἷς., α5 ἐο οὐ αδομέ, τ τη4. [ἐξ, ““ ουὖ᾿᾽᾿; ἔρχομαι, 
Βοι ΘΠ] Πρ"; η, 11 :- ΘΓ ὑΠ6 ᾿ “ ἰο σοῖὴθ ο7) σῸ 7] 70 δΟηι6, 
ϑαδ]οοῦ οὗ ἩΡ ο θῆναι (Ὑ1Ζ. [οὐ φο, οἱέ οΥ γογέϊ. 
αὐτός) 15 ἴῃ ΝΟΏ,., 85 1ὖ 15 ἔπ ἡ ἐξέσται, Γαΐ. οὗ ἐν τρν 
5.16 845 ὑπαὺ οὗ π6 ρυδοθάϊησ ᾿ς. ἔξ-εστι, ἸΡΘΡ , ἐξ-ῆν, ἢ. ἐξ- 
δηϊξο νοῦ, οἴεται.--- Ρα55.: ἐξ- έσται, ἴηῇ, ἐξ- εἶναι, ρατῦ. ἐξ-όν, 
ἅπᾶτάομαι -ἀπᾶτῶμαι, ρΡ. ἐξ- ν΄. ᾿ρθ 05. [ ἐξ, ἀθῃμούϊηρ' ““σοη1- 

ΡῚ ἡπᾶτημαι, 1. δον. ἐξ-ηπᾶτήθην, ρΡ᾽ούθηρεβ ἢ; ἐστί (ἰπρ615.), 

.---..... ΄΄΄’ . 

1. [αὖ. ἐξ- ἄπἄτηθήσομαι. Ι ““τὖ 15 ῬΟΞΞΙΌ]6 Ὅ (115 ααϊίο 
ἐξάπᾶτηθείς, εἶσα, ἔν, Ῥ. ΡοΞΒΙὈ]6᾽ Ὁ ΟΠ6 ; Π6η06) 972 ἐδ 

1, 80 Γ. Ρ888. οὗ Ἔτι δὲ ᾿ ἰατοζεῖ οΥ αἰϊοιοαδϊε; ἐξ ἐδ ρογ- 
ἐξ-ά-πηχυς,υ,8α] [ἕξ, κϑῖχ;, ̓ φαϊξέοα, εἰς. ;---αὐ 8, 17 ἔξεστι 

(α) οομηθούῦϊηρ' σόν 6]; πῆχυς, 15 Πα. ὈΥ Ῥαΐ. οὗ ῬΘΥΒΟη, δηα 
“«ατ- οὐδ᾽ 1 (“ Ηανίπο, ΒῖῚχ ἢδ5 {πΠ6 οἶαιβο δίκην λᾶβεῖν ἐ5 
οὐ 1 ὑ5᾽ ἢ; Π6Π66) δὲν οιδὲέδίοηρ. 5 ϑαθ)οοῦ; οἵ, ἐξῆν ἴῃ {π|Κ6 

ἐξ-ἄπϊἴνης, αν. [βοΐξεπηθα σομβυνποῦϊοη αὖ 8, 21, απὰ ἔξ- 
ἔν, ἐξ-αίφνης ; ἔν. ἐξ (ΞΞ ἐκ), 1 ἴῃ ί'εστιν αὖ 4, Θ;--ὀᾷἰὸ 7, 84 {Π6 
ΚΒ σ  ΠΘηΪηρ ἔΌΓΟ6; αἴφνης, δαθ θοῦ οὕ ἐξεϑανς 15 ὑΠ6 οΙααβθ 
τ Ξα άθΏ]ν ψ' “σιἀάεηῖῳ, οπ ὦ ἀνομίας ἄρχειν ;π-αὺ 6, 8 ἐξόν 
δι 6η. ᾿ἴ5 ἴῃ σομπθχίοη τυἱ τ [Π6 οἴατιξθ 

ἐξ-ἄάρχω, ἔ. ἐξ-ἄρξω, ν. τ. τοῖς βαρβᾶροις φίλους εἶναι, 
[ ἐξ, ἴῃ ““5ύυθησ ΠΟΙ Πρ ἔΌγοΘ; | πα [5 ὕνγο ἐοσθῦμου ΤΠ 8 
ἄρχω, ἴῃ ΠΈΛΕΙ οἵ “ἰὼ . Ἰοδὰ Εἰοὶ Αςα. Αὔ5. [οὗ ὲ 156, 41. 
ᾺΥ "7 Τὸ ἰεαά ἐΐε ταν, σο ' ἐξεταξἄμην, 1 . 8 0Υ. 14. τη]. 
ἐπ αἀσαποε. οὗ ἐκτάσσω. 

ἐξεῖλον, 2. 801, 1η4, οὗὨ ἐξ- ἐξέτἄ-σις, σεως, ἢ. [ἴον ἐξέ- 
αιρέω. ταδ-σις; ἔν, ἐξετάζω (ΞΞ ἐξε- 

ἔξ-ειμι, Ἱπη ΡΟ . ἐξ-ήειν, γ. τ. ᾿ τάδ- σω), ““ ἴο Θχαταη6 μη πΐζο- 
ΠΟ ἐἘ--- ἐκ), “σηξ, τε" Ἣν" ; Βθῃσθ, οὗὨ γόοορ5, “ἴο 1ῃ- 
εἶμι, ““ἴο σο᾽᾽] ΤῸ 40, ΟΥ ὀοηιῖΘ, βρϑοῦ, τϑυῖθυ ] “45 η8ρεοξϊοΉ, 
οἱ οΥ ζογίλ. πτξδς, 

ἐξεῖναι, ᾿πῇ. οὗ ἔξεστι. ἐξήεσαν, 8. ρΡεΥ5. Ρἷαν, ἴπ- 
ἐξελθεῖν, 2. ἀον. ἴῃ, οὗ εξ- ᾿ΡορΕ. 1η4. οὗ ἔξειμι. 

έρχομαι. : ἱ ἐξῆν, ᾿πηροτῇ, οὗ ἔξεστι. 
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ἐξήνεγκα, ἐξήνεγκον, 1. πᾶ 
2. 80}, 14, οἵ ἐκφέρω. 

ἐξηπᾶτημένος, ὴ, ὁ ἔκ 
ῬΕΣΗ, ρα55. οὗ ἐξᾶάπἄτάω. 

ἐξϊέναι, Ῥγ65. τη, οὗ ἔξειμι. 
ἐξϊών, οὔσα, ὄν, Ῥ. Ργο5. οὗ 

ἔξειμι. 

ΟΨ, 

ἔξ-οδος, όδου, ἔ, [ ἐξ, ““ουὖὴ; 
ὁδός, “ἃ ὙΆΥ ΟΥ̓ τοιἱὰ ᾿"; 8150, 
“ἃ ὑγανθ]]ηρ,,᾽ οεἔο.1. 4 πῦον, 
οὐ 7οαά, οτέ.----ὦς, (“5 Α ὑγᾶγεὶ- 
Ἰηρ’, Οὐ σοίηρ, ουὖ᾽᾽; ὨΘΠ66) 
«ΑἍ πιαγολμίηφ οὐέ, α ηυἰϊξανν 
εφρεαϊέϊοη. 

ἕξομεν, 1. Ρ6Υ5. Ρἷυγ, ἐαῦ. 
1ηα. οὗ ἔχω. 

ἐξόν : 866 ἔξεστι. 
ἐξ- τορμάω -ορμῶ, ἢ 

ήἤσω, Ῥ. ἐξ-ώρμηκα, 1. δον. ἐξ- 
ώρμησα, ν. ἃ. πᾶ πη, [ἐξ (ΞΞ 
ἐκ); ὁρμάω] 1. Αοΐ.: [ἐξ, ἴῃ 
“ὁ Ἰηξβηβῖνθ "᾿ ἴογσοθ; ὅρμάω, 
““[0 ὕΤΡῸ 07) ΒΡὰ} οἡ 7] 1} 
Αοςο. ΟΥ̓ ΡΕΊΞοῊ : 
δρι") οἵ ; ἕο δέϊηνιϊαΐο, δέϊ7' 
4, ΘΦαοϊέο, οἷο.---ῷ., Νραΐ. : 
[ἐξ, ““οαὖ οὗ ογ' ἔουτ ἢ ἔροπ, ἢ"; 
ὁρμάω, ““ἴο Ῥαύ ΟΠΘ᾽ 5 561 ἴὴ 
μιούϊοη 7 (“Τὸ ραῦ ομθ᾽ 5 Ξε ὶ 
ἴῃ τηούϊοῃ οαὖὺ οὗ ο7 ἔογ 
ἔΡΟΙΣ “ἢ ἃ Ῥἷδοθ; ἢθη06) 7Ὸ δεξ. 
οιέ, ργοοθεά, οἷο. ; 7, 17.---8. 
Ῥαββ.: Ὄ ϑθπε χάς εεὶ -ορμῶμαι, 
Ρογῇ. ἐξ-ώρμημαι, 1. 80 Υ. ἐξ- 
ὡρμήθην, 1. {αΐ. 
σομαι, 1ὈὉ δεέ οι, δαἰΐψ ἐογέξ ; 

) 

ἐξου-σΐα, σΐας, ἕ. [ἴον ἐξοντ- 
σΐα ; ἔν. ἐξόν, ἐξόντ- τος, Ρανύ. 
ΟΥ̓ ΤΡ Υ8. γΟΙὉ ἔξεστι, ““1ὖ 15. 

. ἐξ-ορμ-. 

ΤῸ εὖ οΥ᾽ 

ἐξ-ορμηθή-. 

[Φ π! 

Ῥουτηϊτξοά " (Το ὑεΐϊῃρ ροῦ- 
τη ρα "ἢ ἰο ἀο κξοιηθϑίμηρ; 
Ἠ6Πη06) “Ῥεγηιδδίοη, ἰεαῦο, [ἰὖ- 
εγέψ, ἰΐϊσέηποθ ἴο ἀο ϑβουηθ- 

ΟΠ Βηρ, εἔο. :---ἐξουσῖαν ἐποιή- 
σατε, ψοῖ; σατδεκῖ, ΟΥ σαῦο, 

 ϊοθηοο, 8, 22. 
1. ἕξω, {αὖ. πα. οὗ ἔχω. 
2. ἔξ-ω, «αν. [ἐξ (ΞΞ ἐκ), 

“ουὐ᾽] 1, Οπ ἐΐλθ ουέδϊαο.--- 
9. ἢ ἄδεη. : 8. Ομέδίαε οΥ; 
1, 15:-τὰ ἔξω τῆς ἄκρας, 
ἐλε ἐλίηο οτέδια6 ἐδε οἰέααεῖ, 
2, 19.---Ὦ. Ουέ 97) ἐλθ εὐσαῳ ο7,, 

, δεψοπά ἐλ γεασὰ οὔ; 2, 20. 
ἔξω-θεν, αἂν. [ἔξω, “ ουΐ- 

᾿βας ἢ; βυβχ θε(ν), ἀομπούϊηρ' 
““ΠΌΩῚ ] 1. Φγοηιν εὐἱέμποπέ.---- 
2. ΞΞ ἔξω: ἃ. Οηἡ ἐλδ οτιέδίαε, 

᾿ «οἱἐμοιί. ---Ὁ. ὙὙᾺΠ ἀδη.: 
Ουέδίας οἵ, οιέδίαο; , 21. 
ἐξωρμημένος, η, ον, Ρ. Ῥετῇ. 

Ῥά 585. οἵ ἐξορμάω. 
ἔοικα, ἱπῇ, ἐοικέναι, Ῥατί. 

᾿ ἐοικώς, ΑΥἰέϊο εἰκώς, ῬοΡΕ. ἢ 
ἔοτο6 Οὗ Ργεβ5. ἔγ, οὔ βο]. εὔἴκω : 
ἀπ. : 10 δ 65 Ε 
᾿ϑεθηι, [κ6 ἐο.---. ΑἸοπα: ΖῸ 
8667: ΟΥ̓ ΠΡΕΑΥ". 

ἑορᾶκώς, υῖα, ὄς, Ῥ. νον, οὗ 
ὁράω. 

ἑ-ορτ-ή, ἢς, ἔ. Α 7εαΞςΐ, 
7εείϊοαι ἰρτοῦ. αἰκίῃ ἰο 818, 
᾿υγαΐ-α, ἴῃ 6 ἔοσοθ οὗ “ἃ 
ΒΟΙΥ δοὔ,᾽ δ8 Ὀθηρ', ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΙΥ, 
ἃ ἤδαβξ οὐ ξδβέϊναι μοὶὰ ἴῃ 
᾿ΒΟΠΟΙΙ Οἴ ΒΟΙῚ6 ον ; ΟΓ, 6ἴξο, 
ἴῃ ὑπ6 ἔογοθα οὗ {μ6 δοὖὐ οὗ 
Ι “ εαὐϊπρ;᾽᾿; ἑ 15 ἃ ῬΙΘΗ͂ΧΊ. 

ἐπ- αγγέλλω, 1. Δο0, ἐπ- 
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ἤγγειλα, ν.ἃ. [ ἐπεί, ““ἴο "; ἀγ- Βὰ ἔπ-ειμι, ΡΟΣ, ἐπ- ἥειν, Ξ 
γέλλω, ““ὕο ΟΔΥΤῪ ἃ Τη6558 96 ̓᾽] ἐπ-είσομιαι, ν. ἢ. [ἐπί; εἶμι, 
Αοὔ.: (“7ὸ ΟΔΥΥΥ͂ ἃ Τη655898 | “ ἴο ΡῸ ο7" ΘΟἸη6 7] 1. [ἐπί, “ἴο 
ἰο᾽; ἤθῃδθ, ““ὕο ΔΠΟΌΠΟΘ ἢ᾿; [07 ἰοναταβ᾽᾽) (“Τὸ ρῸ, Ο7 
Β6ΠΟΟ) 70 70 η1ῖ56. ---- ΔΙᾺ. : 1 Θοηθ, ἐοιναγ θ᾽, ἃ ῬΪδοο; 
ἐπ- αγγέλλομαι, 1. δοι. ἐπ- ὨΘη00) 7Ὸ 90, ΟΥ 6ΟἼϊ6, ΟἿ ; ἴο 
ηγγειλᾶμην, 2. 8ΔοΥ. ἐπ-ηγγελ- αὐἀυαηοο.---ὦ, [ἐπί, ““ὌροΠ δ, 
όὄόμην, Το Ῥγηιῖδα ἴου" ομθ᾿βΒ (“ΤῸ οῸ, ο7' οοηθ, ἀροῃ ἢ; 
Οὐ 561, δέο. ᾿Πδη66) ΟΥ̓ ονθηΐύβ : 70 οοἤιθ 

ἐπαγγέλοιντο, 8. Ῥ6Υ5. ὈΪαν. 901) ΟἿΘ ;---Ἰ]οϑῦϊν ἢ Ασα. 
2. ΔοΥ. ορῦ. τηϊ4, οὗ ἐταγγέλλω. ΟΡ 1)αῦ., Ὀὰαῦ αὖ 7, 12 πυϑδοᾶ 

ἔπᾶθον, 2. δου. ἱ'η4. οὗ Ὡρβοϊαίθι᾽γ. Εαγῦμον ὕΠ6 Ρ18- 
πάσχω. Βθῃῦ ἰ6η86 ἔπεισι 15 αϑοᾷ 45 ὃ 

ἐπαινέσειε, Αὐὐϊο ἔον ἐπαιν- ἐαύαγο.---ὁ, [ἐπί, “αἴξον ᾽ 
έσαι, ϑ. Ρ6 158. 5Ιηρ, 1. Δ01. ορῦ. (ΤῸ ΡοῸ, ο7) ΟΟΙη6, αὔξον ᾽ἢ 
οὗ ἐπαινέω. Π6η66) ΟΕ ὕϊηθ: ΖῸ οοηϊθ Οἵ" 

ἐπ-αινέω -αινῶ, ἢ, ἐπ-αιν- οὐ αὐἴεο"; ἐο γαῖ ο ΟΥ̓ 
έσω, Αὐΐϊο ἐπ-αινέσομαι, ". ἐπ- ἡθαν :---ἴον ἦν ἐπιοῦσα, 5668 1. 
ἤνεκα, 1. δον. ἐπ-ἤἥνεσα, Υ. ἃ. εἰμί, πο. 6. 
[ἐπ-ί, ἰῇ ““βυγθηρ θη ο Ὁ ἐπ-είρομαι, ἔ, ἐπ-ερήσομαι, 
ἴΌΓΟΘ ; αἰνέω, ““ἴο ᾿Ὀγαϊβα 1710 2. δοῖ. ἐπ-ηρόμην, ν. τηϊᾶ. 
»γαῖδο, σοηνηιθης ; ---αὧῦ 6, 4 [ἐπ-ί, ἴῃ ““βύγθηρῃϑηϊηρ ᾿ἢ 
οἱ παραινοῦντες 18. ἰπ οομοογὰ [ὉΓῸ6; εἴρομαι (μη14.) ΞΞ ἔρ- 
νι ὑμεῖς ὕο Ὀ6 Ξαρρ!1θᾶ, ομαι, ““ἴἰο 851. ὙΠ} Αοο. 

ἔπαινος, ουὅ, τη. , αἰδ6, 6Θ01- οὗ ΡῬΘΙΞΟΙ : 70 ἀϑδᾶ, ΟΥ ἐηφεῖτε 
ἡποηαἀαΐϊοη, αρργουαΐί. Ο7, ἃ Ῥθυβοη.--Ν. Β, ὕξοα ὃγ 

ἐπ--ἄν, οοη]. [ ἐπ-εί, “ν θη ἢ; Αὐὐϊο νΥΙΟΥΒ. ΟὨ]ΥῪ ἴῃ αῦ. ἀπὰ 
ἄν, ᾿Ἰηἀοἤηϊῦθ ρανῦϊ016} Τλθη- . ΔΟΥ. 
δυο. ἔπ-ειτα, ταν, [ἐπο-ί, “1η 

ἐπαρῴνησα, 1. Δογ. ἱπᾶ. οὔ εαἀαϊέϊου ᾽᾿; εἶτα, ““ὉΠρη "ἢ 1. 
παροινέω. Τἀεγειροῦ, ἐλθη.---ῶ, 1ι ἐΐθ 

ἐπεδείκνύσαν, 8. Ρ6Γ5. ῬΙΡ, ᾿ περέ ρίαςσε, Κεγέλεγ.--- 8, ὙΥ 1 
πηρογί. ᾿η4. οὗ ἐπϊδείκνῦμι. Ῥαβῦ ὕθηβοβ : 7΄16γεαγέοϑυ', αέθ7.- 

ἐπεί, τἂν. ἅμα οομ]. : 1. τὐαγα5.--- 4, ὙΥ ΔῈ ξαῦαγο ἴθηβ6 : 
Ααν.: Ἡζάθη, αὐέον" ἐλαέ.---Ὁ, Πογεαζέο).. 
Οομ].: ϑδέηοθ, δϑοῖηῳ ἐμαΐ, τη- ἐπ-έκεινα, ταν, [ἐπ-ί, ““ὁῃ, 
αϑηϊνμοΐ, αϑ8. αὐ; ἐκεῖνα (μθαῦ. δα. Ρ]π:. οὗ 

ἐπειδ-άν, οοη]. [ἐπειδ-ή, ἐκεῖνος, “ὑπαῦ}, ““ὑμοβθ Ὁ ηρ5 
“ἐ  Ώρη ἢ; ἄν, -ἱπᾶοῦ. ραγύϊ016} [Γ᾽ μεατνΐβ"}] (“Οη, ογ" δὖ, 
Πἀθηθυθ)", αἀ5 8001) (8. ὕῃοβθ []ησ5. Ογ" Ῥαγἐβ,᾽ ὁ. 6. 
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ὕμο56 ἔασον οἵ; Πθης6) Οὐ 
ἐΐθ ψομαθ7 δ416, ὀεψοηά :---οἶ 
ἐκ τοῦ ἐπέκεινα, ἐΐοδδ οἸὐ ἐδ 
ΨΟΊΑ67' ΟΥ 77 ἐ}.6)" δῖ46; ἐΐοϑ86 
ὀεουοηα, 4, ὃ. 

ἐπ-εκθέω, ν. ἢ. ζ[ἐπί, 
“ ρεᾳϊηϑῦ ἢ; ἐκθέω (ἐκ, ““οαὖ ἢ; 
δε ἰ Ὑὐ 5), “ἴο στῆϊ 
ουὖ "] (“Τότ ουὖ ἀραϊηβὺ "ἢ; 
Ἰ6η 06) 70 5αἰΐἕῳ οιέ ἀφαϊηϑδέ 
ΟΥ̓ 2ΟΉ ;--- τ δῦ τὶ} Πθαῦ. 
οὗ φῬϑύβοι), Ὀαὺ αὖ 2, 22 περᾶ 
Δ ΒΟΙαΐοὶν. 

ἐπεξέθεον, ΠπΠρον ἢ. ̓ ηᾶ. οὗ 
ἐπεκθέω. 

ἐπεξεληλύθώς, υἷα, ὅς, Ῥ. 
Ῥουῖ, οἵ ἐπεξέρχομαι. 

ἐπ-εξέρχομαι, ἢ. ἐπ-εξελεύ- 
σομαι, Ῥ. ἐπ-εξελήλῦθα, 2. δον. 
ἐπ-εξῆλθον, ν. τηϊᾶ, [ἐπεί, 
“φραϊηϑῦ ᾿᾿; ἐξέρχομαι (ἐξ τξῷ 
δ σαν ἢ. ἔρχομαι, ““ ἴο 
ΟΟΙῊΘ Οὐ" 5Ὸ᾽), ““ἴο 6Ο0Π16 Ο7" 
ΘῸ οὐ] (“ΤῸ σοτηθ, 07) ΦῸ, 
οαύ ἀραϊηβῦ ἢ; Π6η66) 7Ὁ βαἰϊΐῳ 
οι, ΟΥ 7ογέίδ, αρσαϊηδέ ;.-- 
ἸηΟ ΒΟΥ ἢ 1)αῦ. οὗὁἨἁ ῬΘΙΒΟΙ, 
θαῦ αὖ 2, 7 υδρᾶ «Ρρϑβοϊαΐοϊν. 
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ἐπ-εύχομαι, [. ἐπ-εύξομαι, 
1, δοῦ, ἐπ- ευὐξἄάμην οὐ ἐπε 
ηὐξᾶμην, Υ. τηϊᾶ, [ἐπ-ί, ““1ο "ἢ; 
εὔχομαι, ““ἴο Ῥγαγ᾽᾽77 (“Τὸ 
ῬΓΑΥ ἴο ἦ; μθη66) 70 ἐπυοΐο 
ἐδ σοά5. 

ἐπεφεύγεσαν, 3. Ρ618. Ὀ]ῈΓ. 
ΡΙαροσ . τηᾶ. οὗ φεύγω. 

ἐπεψηφίκώς, υἷα, ός, Ῥ. ΡΘΓΕ, 
οἵ ἐπιψηφιζω. 

ἐπήν -Ξ ἐπάν ; 506 ἐπάν. 
ἐπηρόμην, 2. δοι' οὗἉ ἐπείρ- 

ομαι. 

ἐπί (θοίου ἃ βοῇ σνόντοὶ, 
ἐπ᾽; ὈΘΙΌΓΘ δὴ αϑρὶυαὐοα γοννο], 
ἐφ᾽), ΡΓ6Ρ. ρον. βϑῃ., ἀαῦ., απᾶ 
δου ἐ 1. γυ 0 εν: ας: Ὁ", 
:}0Ή.---ὉὮ. ΟΥ̓ Δγγδηρθιηθηῦ : 
1 παμορα]θ: 0 :---ἐφ᾽ 
ἑνός, ψ ομ6 αὖ ἃ {ϊτη6; Ἵ. 6. 
ζω). δἴηίθ ἢ 16, οὁη8 ὅψφ οἾ, 2, 
θ.---. 10} δῦ. : 8. Ἰμοσλ ]]ν : 
(4) Ο", τροη.----(Ὁ) “44, πδα7. 
--Ὁ. 1. ἐΐλθ ροιυθ)" ΟΥ̓, ων ἐΐ6 
λαμπάς ογ.--το. πὶ γεσαγά ἴο, 
ἡη, ΣῈ 767 6η06 έο :---ἐπὶ τούτοις, 
ὅν) 7067 606 ἐο ἐΐε86 ἐξίῃ, 
6, 10.--,ἂα. 4, οἷν ἀσοουέ οἵ, 

ἐπεποιήκεσαν, 9. ΡοτΞ, Ρ] αν, [7,07, 9 σοηδοαιθηοο 07.--ιΘ. 1 
. ͵7ὔ 

ῬΙαρον, τη. οἵ ποιέω. 
ἐπεστἄθην, 1. 80}. 1η4, ῬΆ88. 

οἵ ἐφίστημι. 
5 , 9 
ἐπέστειλεν, 8. Ῥο15, βἰηρ,. 

1. 80}, 1ἰη4, οἵ ἐπιστέλλω. 
ἐπέστησαν, 9. Ρ615. Ρ]αν. 

1, 80}, ἰηᾷ, οἵ ἐφίστημι ; 1, 15. 
ἐπέτὔχον, 2. οῖ. ἱπᾷ, οὗ 

ἐπϊὶτυγχᾶνω. 
᾽ Ψ« 

ἐπευξάμενος, ἡ, ον, ῬἘ, 1. 
8.01, οὗ ἐπεύχομαι. 

“αὖ, Βοοῖ Κ΄7. 

αααϊέϊοη, ἐο, δεδίαθ5, δοψοηά. 
--ἴ Τὴ ἐϊπη6 οὐ οὐᾶθυ : ἡ} θυ, 
ἑηιηιοαϊαέξεῖν αὐέον :---ἐπὶ τού- 
τοις, Ἰηιηιραϊαΐξοίῳ αὐέον" ἐΐε56 
ἐλίηϑ, 4, 11.--- σι 4 ἃ οἰγοαυς 
Βέ8 506, 6έο.---ἃ, ΟΥ̓ ἃ ρχροβο, 
εΕἔο. : .102', εὐἱέδ, α υἱόιυ ἐο; ἢ, 
94; 8, 18.---8. ὙΥ1} Ασα. : 8. 
ΠΟΘ: (8) Ο», τροη, τ 
ΟἽ, ΟἿ ἴο :----ἴονῦ ἐπὶ πόδα, 566 
ἀνἄχωρέω :--- ἐπὶ τὸ εὐώνὕμον, 
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ΟἽ ἐΐε Ἰεξέ, 4, 22.--- (Ὁ) «4{.---  ἐδειξάμην, ΤῸ δἤοιν ο΄, οΥ 
(0) 710, τῷ ἐο, α8 7α7" α8; αϊδρίαψ, οἸ δ᾽ 8 βοΐ, βἷο. 
1, 1.---(4) Τῃ Ποβθ!θ 56η86: 
«ἀγαϊη5έ.---(6) ΟΥ̓ ὉΠ6. αυάτίον 
ΟΥ̓ αἰ ϑούϊοη ἐοισαγαδ 0 Υ 10. γΥ ὨΪΟ 
ἃ ὈὨϊη σ᾽ ὕΆ1Κ65 ῬΪδο6 :---ὠἐπὶ δόρυ, 
(ἐοιυαγα5 ἐδ δρθαῦ; 1.6.) ἐο 
ἐξΐ6 γίσηξ, [Ὡ6. 5ρθὰῦ Ὀδῖῃηρ' 
ἢ] ἴῃ [6 τἱσῃῦ Πεηά.---Ὁ, Οὗ 
ἃ σογίϑ!η ροϊηῦ οὗ {ϊπ16, δέο. : 

᾿θαῦ. ορῦ. οὗ ἐπϊτζθημι. 70, αέ.---ο. Οὗ δῇ οδ]θοῦ οὗ 
ῬΤΡΟΒΟ: 207.--- (, Ζ7Ὸ ἃ σοτ 56 
οὗ δοίϊοῃ, δέο.----ϑ. 45 7α7 αἀ5, 
α8 ἡεφαγα8, 707.. 

ἐπί-βουλεύω, 1. 
εβούλευσα, ν. Ἡ. 
σαϊηβῦ "; βουλεύω, “ἴο Ρ]4η᾽} 

ΔΟΙ. ἐπ- 

ἐπϊδείξων, ουσα, ον, Ῥ, ξαΐ. 
οὗ ἐπϊδείκνῦμι. 

ἐπὶ-θαλάττ-ἴος, ἴον, Δα]. 
ἐπί, ““αὐ᾽᾽; θᾶλαττ-α, “16 
568] (΄“ Βοίπρ' αὖ {π6 βϑα "ἢ"; 
Ὦ6η66) Οκ ἐλ 5107 ΟΥ̓ οοαϑδέ; " 

᾿ΠΕΘΑΥ͂, ΟΥ̓ οἶοϑδε ἔο, ἐδ 56α. 
ἐπιθήσοιεν, 8. Ῥ615. ΡΪαν. 

3 ν Ξ- ; »“" 8. ὩΥΝΪἶὟ «- 

ἐπὶ -θυμ-έω -ὥ, ἢ, ἐπὶ-θῦμ- 
ἤσω, 1. 80Υ. ἐπ-εθῦμ-ησα, Υ. Ὡ. 
τε 

[ ἐπί, ““ἀροπ᾽"); θῦμ-ός, ““ταϊηα}} 
1. ὙΠ ἄφῃ. οὔ πῖηρ [8 1111: 

[ἐπί, ““4- 170 δ56έ ἐδ ηιϊπα, οΥ ἀδαγέ, ο ; 
ἔο ἀεδῖγ86 ϑασογίψ, ἐο ἰοηρ ΚοΥ. 

1, ὙὙΠῺῈ Θεῦ.: 710 »ία,, οὐ ---ῷ, ΥΠΠ Ιηξ.: 70 δεὲ ἐΐε 
»ἱοέ, ασαϊηδέ; 1, 9.-2. ὙΠ 
Τηΐ, : 70 ρῖοέ, οΥ ρίαη, ἔο ἅο, 
οἶο. ; Θ, 29. 

ἐπιβουλ-ή, ἢς, ἴ. [ἐπιβουλ- 

ἀφαγέ, οὐ ηιϊπα, τροῖ ἀοϊησ, 
οἶο. ; ἐο αἰοδῖγδ ϑαφεουῖψ, ΟΥ̓ 
ἰοήῆ, ἐο ασ, εἔο. 

ἐπΐἴ-κειμαι, ἢ, ἐπὶ- κείσομαι, 
εὐω, ““ἴο ῥοῦ ἀραϊηβύ᾽᾽] (“ἃ γ. χηϊᾶ. [ἐπί, ““Ὅροη ᾿΄"; κεῖμαι, 
ῬΙουξ πρ' ἀραὶ ηβῦ᾿᾿ 916; 666) ““ἰο 116 (“Τὸ 116 ἀροῃ ἢ; 
«4 ρἰοέ, οἴο. 

ἐπι- γράφω, ἔ. 
Π6η066) 1} δῦ. : 70 πιαζα 

ἐπι-γράψω, αἢ αἰέαοξ, ο ΟΥ προι; 2,ὅ; 
1. του. ἐπ-έγραψα, ν. ἃ. [ἐπί, --αὖ 2, 26 υϑρᾶ ΔΞοϊαύοϊν. 

ΠΥ “ΠΡΟῺ “᾿; γρᾶφω, “ἴο νυεῖΐα 
Τὸ ευγὶέθ ἰροη, Ἰηδογῖθο. 
ἐπῖ-δείκνυμι οὐ ἐπ -δεικνὕω, 

ἐπΐκουρ -έω -ὦ, ἔ, ἐπϊκουρήσω, 
1. 8οΥ. ἐπεκούρησα, ν. τ. [ἐπὶ- 
κουρ-ο5, “Δ Α]}γ᾽}] (“Τὸ Ὀ6 

ἔ. ἐπὶ-δείξω, 1. δον. ἐπ-έδειξα, δὴ ἐπίκουρος"; Ὠ6ΠΟΟῚ 1. ὙΥΠῈ 
γ. ἃ. [ἐπί, ἴῃ ““ΒΌ θη σ  ΠΘηΪηρ' ἡ 
ἴοτοΘ ; δείκνυμι, “ἴο 5ον 7] 

1)αύ. : 
8, 21.---,ΟΦ. ἢ Αοο. οὗ {π]ηρ’ 

Το λεῖρ, αἱά, αδϑϑὶδέ; 

(“ Τὸ 5ῃονν, ὀχ ῖ0, ἀϊβριαν (65 Αθο. οἔ Βδβρϑθοῦ), απᾷ θ δὲ. 
Ὠ6η66) ἢ Ταῦ. οὗ ῬΘΥΞΟΗ : 
1 888. .6. 0 ποδοῖν, 
εφλιδιέ, ἐο.---Ὁ. ἘΝ]. Ὀγ ὅτι : 

Οὗ Ρούβοη: (“Το Π6ΙρΡ Ομ 
85. ἴο βοῃῃθύ!ηρ' ̓; Π6Π66) 7Ὸ 
ἄδερ, οὐ εὐαγα, ο77 Ξονηθῃϊηρ' 

70 βἤοιυ, ρύουθ, πιαΐθ οἶδα 7 οη} οὐ ; 8, 2. 
ἐλαέ.---9, Μια.: ἐπ -δείκνῦμαι, 
ἵ, ἐπὶ-δείξομαι, 1. 8δοΥ. ἐπ- 

ἐπὶ-λείπω, ἔ, ἐπὶ-λείψω, Ρ. 
ἐπὶ-λέλοιπα, 2. Δ01'. ἐπ-έλϊπον, 
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ν ἢ. [ ἐπί, ἴῃ “1 θηβῖνο ἡ ἔΌγ06:; 
λείπω (πραΐ.), ἴῃ ἴΌγο6. οἵ ““ἴο 
[411, 6. ναμύϊηρ 1] 70 7ζαϊΐ, ὃ6 
τὐαηέϊησ, ζαϊ δλογέ ;--ταῦ 8, ὃ 
σίτου ἐπἵλελοιπότος 186 Ἃθῃ. 
ΑΡ5. [ὃ 1181. 

ἐπϊλελοιπώς, ὅτ. ΕΣ 
Ῥουῇ. οὗ ἐπϊλείπω. 

ἐπὶ -μᾶχ-ος, ον, δα]. [ἐπί, 
“ ἀραϊηϑῦ᾽)); μᾶχεομαι, “ἴο 
ἤρθηῦ᾽} (“Ὑμαῦ 8 ουρ]ῦ 
Ὡραϊηϑῦ ἢ; Πθη660) “45ϑαϊϊαθίο, 
ορϑῆῃ ἰἔο αἰέξαοῖ. ΕΣ ϑαρ.: 
ἐπὶμᾶχ-ὠτᾶτος. 
ἐπίμᾶχώτἄτος, ἡ, ον; 

ἐπὶμᾶχος. 

υτα, 

Ξ66 

ἐπϊμεῖναι, 1. ἀον. ἰῃπῇ, οὗ" ἔῤῥιψα, ν. ἃ. 
ἐπϊμένω. 

ἐπῖ-μελέομαι -μελοῦμαι 
αηα ἐπὶ-μέλομαι, ἔ, ἐπὶ-μελή- 
σομαι, 1. 801, ἐπ-εμελήθην, 
ἰαΐθ ἐπ-εμελησᾶμην, Ῥ. ἐπὶ- 
μεμέλημαι, ν. ἄορ. [ἐπί, ἴῃ 
““ βἰγθηρ  ΠΟΠΪ Πρ ᾽ἢ ἔΌΤῸΘ ; μέλ- 
ομαι, ““ἋἊἋὯο ἰδκ στὸ οὗ ο᾽" 
πνΠΠΉ ὙΠΠ’ δῆς Τὸ 
ἴα]κο οασα οὗ; Πθης6) ΤΌ ραν 
αἐέοηέϊοτ ἐο ; ο ἐαΐζο, οΥ ζαῦο, 
οἤαγρθ 97.---ὦ, ὙΥ περί πᾷ 
ἄϑθη.: 70 ἐαζο δσαγὸ αδουέ, ογ, 
ΠΡ: 710. 

ἐπ᾽μεληθῆναι, 1. 
οἵ ἐπϊμελέομαι. 

Δ0 1, 1ῃ8, 

ἐπϊμέλομαι ; 566. ἐπῖμελ- 
έομαι. 

5» .ὕἴἤ ’ ἥδ 4 “"Ἵ 

ἐπί-μένω, ἢ, ἐπὶ-μενῶ, 1. 
8.01, ἐπ-έμεινα, ν. ἢ, [ἐπί, 
“ βαγ πον; μένω, “ἴο γχε- 
γηϑὶη ̓] (“ΤῸ Τοπιαΐῃ {πυὲ πον 
ΟἿ ἸΟΠΡΟΥ ἢ; ΠΘη66) 7Ὸ κἕαν 
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ΟΉ, ἐαγγῳ, οἷο, :---οῦ ὅ, 2 (0114, 
ὈΥ ἔστε, ““πη{1].᾿ 

ἐπίπέσοιτε, 2. ῬΕ675. Ό]0Υ. 
2. 80, ορῦ. οἵ ἐπϊπίπτω. 

ἐπΐ-πίπτω, ἔ. ἐπὶ-πεσοῦμαι, 
ΡῬ. ἐπῖ-πέπτωκα, 2. 8δ0Υ. ἐπ- 
ἔπεσον, ν. τπ.--[ἐπί, ““προη ἢ; 
πίπτώ, “Ἰο ΤΠ  { ΠΘΟΒΗ 
ὍΡΟΙ; θη66) [Ι͂ὴ Ποβίι]θ 
5686: 70 7αϊΐ ποτ, αἰέαοϊ; 
-τΊ ΒΥ ψ 1 1)αῦ., θα αὐ 

᾿ 6, 20 ρυῦ Δ]ο16. 
ἐπιῤριπτέω ; Δπούποι" [Ὁ] 

οὗ ἐπιῤῥίπτω ; ἰουμα ΟἿΪγ ἴῃ 
ῬΓΘ5. δ ΠΏΡΘΙΕ, 

ἐπι-ῥ-ῥίπτω, 1. ἀοΥ. ἐπ- 
ἐπί, οὐ οι νς 

(ὁ) τοαπρ]!οαίρα ἔγομι [0]]0’, ῥ; 
ῥίπτω, “ἴο [τον 7] 710 ἐλγοιυ, 
ΟΥ̓ σαϑδέ, τ1|}0Ή} ;---ὐλοδῦν [0]14. 
Ὀγ Αδο: Ἐπ δ, θυδ δὖ 
2, 285 (ογο {π6 οοπίτεοίρα 
ἔογιη 15. 1564) ΟὨΪΥ ἰδ Αοφο. 
(ξύλα) 15 Τοὺπιπα αἴου 10. 

ἐπι-σκευαΐζω, ἔι ἐπι-σκευᾶσω, 
1. Δ, ἐπ-εσκεύᾶσα, ν. ἃ. { ἐπί, 
“ς Βεβιἄθβ᾿; σκενᾶζω, ““ἴο ρΡτ1ο- 
Ραᾶσο 7(“Τὸ ργϑρᾶσθ βϑβϑιθβ᾽"; 
ἢ 6η66) ΟΥ̓ Ὀυϊ]άϊηρβ 88 Οδ]θοῦ: 
ΤΌΥΕΡ} αἴ7,7 65: 076Ὲ; 506 καταθύω. 

ἐπί-στἄ-μαι, ἴ. ἐπι-στή- 
σομαι, ν. τηϊά. (“ο βίαμῃᾶ αὐ 
ΟΡ ΣΡ Εὴπρε Σ Ὁ ΠΒΒ66) 
Μομΐα]]ν : 1. ΑΡ5. : 70 ἤἄποιυ. 
--Τ02. 1} ὅτι: Τὸ ζποιυ, οἴο., 
ἐλαέ.---8. ὙΥ 1} Τηἢ : 10 ζηοιῖυ 
ἦοιῦ ἐο ἅο, οἕο. : ἐο ὃς αὖῖο ἕο 
ἀο, δέδι"; 7, 35 [ἐπ -ν "; 
στα, ἀκη ἴο Ξαδηβ. γτοοῦ 5ΤΉΆ, 
ἡ 2, τ δ ἡ 
2 
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ἐπιστάς, ἄσα, ἄν, Ρ. 2. δον. | φέρω, ““ἴο ὈΘᾺΓΡ ΟἿ" ΟΔΥΤΥ 1. 
οὗ ἐφίστημι. Αοῦ.: 70 ὄθαγ, ΟΥ̓ ΟΘαΥΨΨ, 

ἐπι-στέλλω, ἢ. ἐπι-στελῶ, αρφαϊηδέ. --- ὃ, Ῥαβ5. : ἐπὶ- 
Ῥ. ἐπ-έσταλκα, 1. 80Γ. ἐπ- φέρομαι, 1.[αὖ. ἐπ-ενεχθήσομαι, 
ἔστειλα, γ. π. [ἐπί, “Το; (“Τὸ ΡῈ ῬοΟΥηθ, ο7 ΟΑΥΕΪΘΑ, 
στέλλω, “ἴο 56η4] (“Τὸ ἀραἰϊπβῦ "; Π6η66) Ζ7Ὸ γιδἦ ΟἩ, 
βϑρῃᾷ ἰο ᾿᾿; ἤθῆοθ, “ἕο 5θηα ἃ [ΟΥ̓ ἩΡΟΊ" ; ἐο αἐἰέαοζ, οἴο. 
γγ5βδσθ ᾿ἦ; Π6Π06) 7Ὸ φη7οῖη,, ἐπῖ-χειρ-έω -ῶ, 1. τον, ἐπ- 
οοπιμιαηά. εχείρ-ησα, ν. τι. [ἐπί, “ἰο᾽;; 

ἐπϊτήδεια, ων; ἐπϊτήδειοι, [ χείρ, ““πεαῃᾷ "1 (“Τὸ γμαῦ ἐδιο 
ων ; 868 ἐπϊτήδειος. Βαμα ἰο᾽ ἃ {ῃϊηρ; 666) 

ἐπίτήδ-ειος, εἰα, εἰον, 81}. ὙΠ. Ιηδ : ΤΌ ομαφαυοιι", 
[ἐπιτηδ-ές (6αν.), “ΒοΥν πρ {118 | αἐέοηιρέ, ἐο ἄο, οἔο. 
ΡΆΡΡΟΕΚΘ "7 (“ Ῥεγίαϊηϊῃρ ἴο ἐπι-ψηφ-ῖζω, ἢ, ἐπι-ψηφ-ἴσω, 
ἐπιτηδές ᾿᾿; Ἰ16Π00) 1. ϑεγυΐη Αἰϊο ἐπι-ψηφ-Ἰῷῶ, 1. δον. ἐπ- 
Ὧν α ριροβθθ οὐ οπά; ἢέ, εψήφ-ἴσα, Ρ. ἐπ-εψήφ-ἴκα, ν. ἃ. 
οοπυθηϊοηέ, σιεϊέαδίο. ---- ΑΒ [ἐπί, “ἰο"; ψῆφ-ος, “ἃ γροὉ- 

ϑαθδβῦ.: ἐπίτήδειοι, ὧν, τη. Ὁ]6᾽ υαϑοᾶ ἴῃ νοὐῤϊῃρ ; Πθηοθ, 
Ῥίαγ. Ζέ, οὐ βμϊέαδίο, ρΕ 0.15, “ἃ γοῖθ " Τὸ ριιέ ἐο ἐδ υοΐφ; 
--ῷ. δεγυϊοοαῦίο, ὩΘΟΘ55αΥ}.-- Ἴ, Ἰῳ!. ἢ 0]1σ. Αοο. ;---αὖῦ 6, 
Α5 ϑαῦβῦ. : ἐπίτήδεια, ων, ἢ. 856 ραΐ ]οῃ6. 
Ρίαν,. 7116 Ὡθοθϑδαῦὶθβ 9 ἰὖ{ε, ἐπϊών, οὔσα, όν, Ῥ. Ρτ65. οὗ 
ϊ. 6. ργουϊδίοτ5..--ὃ, ΟΥ̓ Ρθγ- ἔπειμι. 
ΒΟη5 : Φγιοηαίζῳ. ἐπλήγη, 8. Ῥοῖβ. βίηρ. 

ἐπῖ-τἴθημι, ἢ. ἐπὶ- θήσω, Ῥ. 2, 800. 1η4, ρᾳ85. οὗ πλήσσω. 
ἐπὶ-τέϑεικα, ν. ἃ. [ ἐπί, “προη; ἕἔπτομαι, ρον. εἱπόμην, 
τίθημι, “ἴο ρΡαῦ οὐ" ῬΪδορ"} ἢ ἕψομαι (ΞΞ ἕπ-σομαι), ν. τηϊά. 
1. Τὸ ριιξ, ΟΥ ρίαοε, τρ01.----ἃὦ .ἰ, ὙΠ 1)αΐ. : 70 γοίζοιυ.---ὦ. 
ΟΥ̓ φῬυμιβῃιαιθηῦ: 170 τηπιῖοί, ΑἸομδ: Τῃ Ὠοβῦθ ἔοτο : 70 
ἦηιροϑο; 0, 84. 7οϊίϊοιυ ἐπ ριιγδιῖέ, ἐο »17,516 ; 

ἐπὶ -τυγχᾶνω, ἢ ἐπὶ-τεύξ- 4, 234; 8, 8 [ἀκίη ἰο 8418. 
ομαι, 2. 80. ἐπ-ἐτὕὔχον, ν. ἢ. [ τοοῦ ΒΆΘΗ, ““ο {Ό]]ονν ᾿΄; μα΄. 
Γ[ἐπί, “ἀροπ᾿; τυγχἄνω (μθα6.),  δἔφι-ο77. 
“ξο ΒΆΡΡΘΗ οὕ ομδποα 1 ὙΠ ἐργτ-ᾶζομαι, ἢ ἐργᾶσομαι, 
Ταὐ.: ΤῸ δαρρθῆ, οὐ οὔαποο, 1. δον. εἰργᾶσἄμην, ν. τηϊά. 
μροη; ἕο πιθϑέ εὐἱέδ, οὐ ἥηα, [ ἔργ-ον, “ πουκ ᾽") (“ Τὸ νου, 
ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ ΟΠΔΠΟΘ, Εέο. ΜΟΥΚ αὖ; Βοῆοθ, “ἰοὸ 4ο"; 

ἐπί-φέρω, ἢ. ἐπ-οίσω, 1. [ΠρΘρης6) ὙΠ ἀοαῦϊὶθ Αοο. 
80. ἐπ-ήνεγκα, 2. 8δοΥ. ἐπ- [δ 97]: 70 ἀο Ξοιηθἐμίηρ ἐο ἃ 
ἤνεγκον, Υ΄ ἃ, [ ἐπί, ““ἀραϊηδῦ"; ᾿ ῬΟΥΒΟῺ 07" (Βϊηρ; 6, 11, 
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ἔργ-ον, οὐ, ἢ. [τοοῦ ἐργ, , ἠρώτηκα, 1. ἃον, ἠρώτησα, ν. ἃ.: 
“10 ψοὺΚ᾽)] 1. 4. τρογζ.--- Ὁ. 
7 εο(, αοέ, αοέΐοη, α ἐλίηφ ἀοΉ6. 

ἐρημ-ἴα, ἴας, ἔ,. [ἔρημ-ος, 
““Ἰομοῖυ, ἀθβοσῦ᾽] (“ἼΠ6 βίαΐθ 
οὗ {π6 ἔρημος"; 6ης6) 1. 
Θοϊτέιαο.---, 4 δοἰϊέαγῳ »ίαοο. 

ἑρμ-ηνεύω, ἢ ἑρμηνεύσω,ν.". 
[Ῥρμ-ῆς, “Ἠριγη65 ο7 Μοτο- 
ὈΓῪ ᾿᾿; ὕΠ6 ξ Ὀ]Θὰ πη ΘΞΒΘΏΡῸΥ οὗ 
{Π6 Ὠραύμθηῃ αθι[165 οὗ ἄγθθοθ 
Δα Βομηο, δηα ὑμ6 ὀπύθὶα νυν 
Βοα οἔἙ 8}] 5Κ11] ἀ!α Δοσοιη] !15}- 
πηρηΐ5} (“Τὸ δοὺ ὑῃ6 ρεᾶγῦ οὗ 
Ηρυμθ5 ἀροὰῦ 07 ἴῃ 501η6- 
ἐπίηρ' ᾿᾿; Ὠθπο6) 7ὉῸ ἐμέεγργεΐ, 
ὃ6 αἩ ἐπέθγ γεΐθγ. 

ἐροῦντας, τηᾶ50, 860, Ὀ]Ὸ, 
οἵ ρατί. οὗ ἐρῶ. 

ἐρυ-μνός, μνή, μνόν, 846]. 
[ἐρύ-ω, ““ἴο ἀγὰν ̓; ἴῃ ΜΙᾶΑα,, 
“ἴ0 ἀγα ἰο ομθ᾽᾿5 βοἰ"; 
ἤθησθ, “ἴο συαγᾶ, ρῥγοίθοῦ 

. (“ ἀυδγαϊηρ, ργοίθούηρ ᾽᾽ ; 

1, ἘῸ]14Δ, ὈΥ ἰηἰουτοραῦνο 
οἰασβθ (ἡ ούῦμον" ἴῃ αἰγθοῦ οἱ 
Ἰηαϊτθοῦ ΒΡ660}}) ἃ5 Ο]θοῦ : 70 
αδᾶ, ἐπᾳιῖγο; 4, Φ; 7, 29.---ὦ. 
1} Ασα. οὗ {πϊηρ: 10 αδἢ, 
ΟΥ ἡπμᾳφεῖγο, αδοιιέ.---8. ὙΥΤΌΙΝ 
Αοο. οὗ ρϑύβοῃ αῃὰ σα. οὗ 
ὑϊηρ [8 96]: 70 αε οὔθ 
αδοιμέ βοιηθύιηρ ; ἐο ἐηᾳιῖγο 
βοιῃθ ῃϊηρ Ο7᾽ Ομ ;---αὖ ὅ, 1 
[Π6 οἴδιβο ὁποίων... .. ἔτῦὔχον 
ΤΟρΡυβοηΐβ ὑμ6 Ασα. οὗ ὑβμϊηρ,. 
- 4. Ῥαβ5.: ἐρωτάομαι -ὥμαι,. 
ἠρώτημαι, 1. ἃον. ἠρωτήθην, 10 
ὅθ αδζεά ΟΥ̓ φιιεδσέϊοπεοά ; 2,17. 

ἐς, Αὐἰϊο [ον εἰς. 
ἔσεσθαι, πῇ, ξαΐ, οὗ 1. εἰμί. 
ἔσεσθε, 2. Ρ618. Ρὶαν. ξαύ. 

ἴη4, οὗ 1. εἰμί. 
ἐσμέν, 1. Ῥ6Γ8, ΡΪαγ, ΡΓ685. 

1η4. οὗ 1. εἰμί. 
ἔσομαι, ἔαῦ, ἱπᾷ. οὗ 1. εἰμί. 
ἑσπέρα, ας, ἔ. : 1. Τυεηίηφ. 

-2. Τὰν Ἡοοέ :-- πρὸς ἑσπέραν, ὦ Β6ῃο6) ΟΥ̓ Ὀυ]άϊηρ5, Ἰοοα] 1168, 
Ξ--οἴο, : ϑέγοηρ, ζογἐϊοα, οἴο.---- 
ἡπὸ 5 Βαθθῦ.: ἐρυμνά, ὧν, ἢ. Ρ]αΓ. 
ὦ δέγοηρ ροδϊέϊοη. ΒΙηρ". ζαῦ. 1η4, οὗ 1. εἰμί. 

᾿ς ἔρχτ-ομαι, ἢ. ἐλεύσομαι, 2. ». 1 1. ἔσ-τε, οοη]. [ἴον ἐς (Ξ 
ἐλήλῦθα, Ἐρὶο εὐλῆθυθα, 2. , εἰΣ)ὺ ὅτε; εἰς, “ὸρ ἰο᾽; ὅτε, 

ἔο ἐλ ιυεδί, ἐιυοδίιτυαγας, ἴ, Θ. 
ἔσται, ἴοΙ ἔσεται, 8. Ρ613. 

το, ἤλὥθον, Αἰίιο ἦλθον, ν. Ἡ. 
"14, ἴστορ: 1. 70 οοηϊ6, ἔο φο. --- 
ᾧ. Το οοηιθ δαοῆ;, "δέν" [3 8. 
ΑΒΟΗΘΗΗᾺΛ (ἔν. τοοῦ ΒΙΟΗΗ, 

“ἐπ οη "} ξεν. ἰσ ππρΝ," 
ῖ.6.) 1. 1111, τοιέϊὶ :-- ἔστ᾽ ἄν, 
ηὐὐϊ εὐπαίευο' ἐϊηι6. --- ὦ, 
Ἡγλῖϊο, 580 ἰοῦ α5.. 

ΟΥ̓ Β1, “ἴο ρ0᾽᾽ ΞΞ ἔρχομαι]. ἡ 2. ἐστέ, 2. ρμογβ. ΡΤ, ΡΓ68. 
ἐρῶ, ἔαῦ. οὗ ρτνεβ. εἴρω ἰη. οΓ1. εἰμί. 

( ΒΙΟ ἢ. ΟΘΟΌΓΒ, ῬΟΥΠαρΡ5, ΟἿΪἿΥ ἕστηκα, ροΓῇ, μπᾶ. οὗ ἵστημι. 
ΟΠ66), .1, οἷο., εὐὐϊΐ, οὐ ὁλαϊϊ, ἔστην, 2. 401. 1η4. οὗ ἵστημι. 
δαψ, οἴο. ἔστησαν, 8. Ρ615. Ρὶαγ;. 2. 

ἐρωτάω -ῷ, ἔ, ἐρωτήσω, Ῥ. δοῦ. ἱπ4. οἵ ἵστημι; 4, 12. 
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ἐστί(ν), 8. Ῥ615. βίηρ'. Ὀ.68. 
1η4. οὗ 1. εἰμί. 

ἐσώθησαν, 8. Ρ615. ΡὈΙαγ. 
1. δου. 1η4. Ρ855. Οὗ σώζω. 

ἕτερος, α, ον, 84]. Οἐλθ:} (οἵ 
ἐννο), ἐΐθ οἶΐ67".--το ἀν ΘΓ ὉΪ8] 
ΟΧΡΥΘΒΒΙΟῊΒ : ὃ. ἐπὶ θάτερα (ΞΞ 
τὰ ἕτερα), ον ἐΐε οὐλοῦ' δἱαθ. 
--. ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερα. ον ἐΐε 
οὐδ)" δαί, 4, 10, Ἠρτο τοῦ 
οοηγνουβ ἐπὶ θάτερα Ἰηΐο ἃ θη. 
ἀορομᾶάθηῦ οἢ ἐκ; 566 1, δ, ““ τηδηϊβοϑῦ 1] Ὑῦορῳ πιαηῦγοδέ, 
Ὠ0. 6, Ὁ. φιιῖέε οἶδα)" οὐ ουϊαφηξ ; ---αῦ 

ἴο ὥδηβ. δι, ΠΟ ΒΙΡΏΙΠ65 

ἔτι, ταν. 1. ΟΥ ἐϊηα: 8. : 18 εὔδηλον 15 ργραϊοαίοα οὗ 

Ὀούῃ “οοἂ ᾿᾽ Δηᾶ “ νγ}}1. 
εὐ-δαίμων, δαιμον, δα]. [ εὖ, 

“ς“ σοοα "; δαίμων, “48, ὑπύθ]ανΥ 
ΘΘη15} (““Ηαδνίηρ' ἃ φοοῦ 
ὑπο] Ὺ σθηΐαβ ἢ; Π6006) 1. Οὗ 
ῬΘΙΒΟΊΒ5: Θ,»οδρογοι, εὐϑαϊέλψ. 
-2. ΟΥ ρϊλοοθβ : Ψίοιγδλῖης, 
ῬῬΥΟΒΡΘΥΟ 5, βῖο. 

εὔ-δηλος, δηλον, 84]. [εὖ, 
1η ““ἸηὔθηΒΙνΘ "ἢ [Ό͵06; δῆλος, 

Ῥγαβθῃῦ : 458 γε, ψεέ, δἐϊζ1.--- [{π6 οἰαιβο ὅτε. .. ἐσόμεθα ; 
Ὁ. Ῥαβῦ: “ηψν ἰοηφοῦ, ΟΠ ΒΌΡΡΙΝ ἐστί ἃ5 οορα]ὰ. 
2076, δἐϊ{ϊ το, Ἑαΐατο : Τί, εὐ-δία, ας, Εὶ [εὔδϊος (οἵ {110 
ἰοΉ 67, απ ἴοηον", δἐϊ{ι, ἄδγ6- ᾿ θαῦῃ 60), “(αν αἱῦ'΄.ιυφαΐξ6}. 
αέον".----ὦ, Τιρέμεν, δοβδίαες, εὔ-ζων-ος, ον, 86]. [ εὖ, 

““ ροοῦ "᾿; ζών-η, “ἃ σἸνα]6 οὐ" 20 ϑου67) [ἀκ ἕο ϑ'δῃ5. αἐΐ, 
“«Ῥεγομῃα ᾽]. Ὀ610] (“ Πανίηρ' ἃ σοοᾶ ζώνη; 

ἑτοίμ-ως, ἄν. [ἕτοιμ-ος, ᾿ ΠΘΠΟΘ, ““νν6}1-σἸγα]οα ᾽᾿; Πθηοο, 
“γρααγ ᾽] (“ Αἴΐονυ. ὑΠ6 πηδῃ- Οὔ ΡΘΥΞΟΠ5, “ ον ΤῸ ΘΧΘΙΟΪΒΘ ἢ᾽; 
6} Οὗ {186 ἕτοιμος "; ὨδΘη66) ᾿ Πθη06) ΟΥ ἰγοορβ: «Ζσῆΐ- 

αγηι66,. ἰεααϊίν. 
ἔτος, εος οὐ5, ἢ. 4 ψοαῦ :--- εὐθύ-ς, αἂν, [εὐθύ-ς, 

““ ρἰγαϊσῦ 5] δΔέγαϊρ έισαν, ἑκάστου ἔτους, ἄφῃ. οὗὨ {ϊη16, 
9, 12 [ἀΚῖη ἴο ὅδηβ. υαέδαξδ, “ἃ  γογέλιυϊέλ, ἐμιμιεαϊαΐεῖψ, αέ 
γον 7]. ΟἼ06. 

39 - . Ε4 ᾽ 3’ 

ἐτράᾶπην, 2. Δ0. ᾿ηα, ΡΆ85. εὔ-νο-ος, ον (ὐϊ!ο εὕὔτνους, 
οἵ τρέπτω. νουνῚ, Δα]. [εὖ, ““ νν 68}] ᾽"; νότος, 

ἐτραπόμην, 2. Δογ. ᾿πᾷ. γηἱᾷ.  “ τηϊπᾷ 1 (“ Ηανίῃρ {πὸ 
οἵ τρέπω. ὨΪΠΑ νν6}], ὃ. 6. ἴῃ ἃ φῸΟΩ, 07. 

ἔτὕχον, 2. 80}. 1η4, οὗ τυγχ- ᾿Κιμᾶ, ἔγδμιο ""; Ὠρη06) Ἡγείί- 
ἄνω. εϊηἀθά, εὐοἰϊ.-α͵δροδεᾶ, «εὑοἰῖ- 

᾿ εὖ, αἄν.: 1. Ἡεῖ!.---. Τὰ αβοίοα ;---αῦ 6, 2 {ἰ|6 οἸαιβθ 
σοπγροκίτϊοη : 8. αοοά, οποοί- τῷ «ως συμβουλεύειν 5 ἃ 
]6ηέ.----Ὦ. Τὴ “Ἰη θηβῖν θ᾽ ἴογοο: βαρδύαδϊνα] οἴαθβθ οὗ ἔΠι6 
αν ϑαΐέζυ, ὑϑγῳ ηριοῖ, ὉΘγν.---ο. Ἰθ)αῦ. οα56. (5886 1, ὅ, πο. 2), 
Ἔαοη [κα ἐΐς, “ ροοᾷ,᾽) αἰκίῃ 1 δινᾶ 15 ἴῃ βρροβιθίοῃ ἴο τούτῳ. 



ΝΟΓΑ δύ ΝΥ. 

1. εὔνους, ουν ; 566 εὔνοος. 
2. εὔνους, τηᾶ80. 866, ῬΪΌΓ. 

οἱ 1: εὔνους " Ὁ; 2. 
εὔ-ξειν-ος, ον, Δ]. [Ιοηϊὸ 

ἴον εὔ-ξεν-ος ; ἔν. εὖ, “ ροοῦ, 
Κιηᾷ "᾽; ξέν-ος, “ἃ Βύσα ΠΡΌ ᾽] 
1, Θοοί, ἀπά, οὐ λοδριέξαδίθ΄ 
ἔο δίγαησοΥδ.--- ὃ. Α5 ἃ ἀθβίρηῃ- 
ὑϊο οὗ ἃ βρὰ : Εὔξεινος Πόντος, 
116 Τπαΐηθ δα (μον ἔλθ 
Μ,αοῖ δια). ΟΥρΊη}]ν 1Ὁ τὰ 5 
οὩ]]οα ἤΑξενος (“ΤΠ οβρ 8 Ὁ]ς᾽) 
ἤρου ὕΠ6 βανᾶρθ ὑγ10 65 αν 6]}- 
Ἰῃρ Οἡ 15 οοαβίβ, δα 8150 
ἔχοι ὑπ6 Ὀαᾶ υνυϑαῦ!θι" νυν ὨΙΟὮ, 
ΔΟΘΟΡΙηρ' ἴο ὕΠ6 ἰοβύϊηοην οἵ 
ηοϊθηῦ ΜΥΙΘΙΒ, ὈΒΌΔΙΠΥ ῬΓΘ- 
γα ]θα μοῦ. Τ]|6 θυ Εὄ- 
ξεινος νγἃ5 ΘΠ] ογοα ΕΡΌΤῚ ἃ 
ΒΕ ΡΟΙ βυϊυϊουθ 66] 1] ηρ' οὰ [Π6 
Ῥαχὺ οὗ {Π6 ατοθκβ, 0 61 
ἈΠ] 0 ὑ86 ΟΡ 8. ΤῸ- 
ραγαρα 85 οὗ 111 οἸθι ; 5668 
εὐώνὕμος εὖ 6πᾶ. 

εὐπορ-ἴα, ἴας, ἔ. [εὔπορ-ος. 
““Ρ]θηῦ ἃ] "7 (“ΤῈ βύαξο, ο7' 
σομ αἰ τ1οη, οὐ 6 εὔπορος ᾽ 
Ὠθη66) Φίομέψ, δέον, αϑιηά- 
αἤ06. 

εὔ-πορ-ος, ον, 864]. [ἴον εὖ- 
περ-ο5; ἔν. εὖ, ““νΜ6}], ΘΆΒ1]ν ἡ 
περ-άω, ““ἴο μᾶ55 ὑῃγουρ᾽᾽] 
1, Ταδὶϊνψ ραδδοῷ ἐλγοιισῇ, 
γεασιίῳ ἐγαυογδοά.----ὦ, Ῥίοηΐϊ- 
μι. 

εὐ-πρόσοδ-ος, ον, Δ(]. [εὖ, 
““φὈοα᾽; πρόσοδος (πρός, “ τὼ 
ὁδός, “ἃ ΜᾺ ἈΞ αΥ ἰο ἢ 
ῬΪΙαοα ; “ἃ ΔΡΡΙΌΒΔΟ]) » 
(Βανΐηρ' οὐ ψἰῦ ἃ οοοὰ ηὖγμαι, 1. 

[19 

πρόσοδος": ''6η06) Φαδὶϊψ 
αοσοεδϑὶδίο, ὍΣ ϑαρ.: εὐ- 
προσοδ-ὠτᾶτος. 

εὐπροσοδώτᾶἄτος, η, ον ; 866 
εὐπρόσοδος. 

εὑρήσω, Γαΐ. 1ηα. οὗ εὑρίσκω. 
εὑρ-ίσκω, ᾿Ώροτ . εὕρισκον 

αηᾶ ηὕρισκον, ἴ. εὑρήσω, Ῥ. 
εὕρηκα, 1, 80}, εὕρησα, 2. 801. 
εὗρον, Υ. ἃ. ἰτγθρ. [τοοῦ εὑρ] 
1. 71οὸ ηά;---οῦ 4, 28 ηὑρ- 
ίσκετο Ἰιὰ5 ον 108 Θαθ]θοῦ {Π6 
ΠΟ. προαῦ. Ὁ]0Υ. τεμᾶχη 
[8 82, α].---ξῷ, 1 δα]. ἃ5 ἃ 
ΒΘΟΟμα Αοο. (086 ρεγύ. ὥν ἴῃ 
18 ῬΙΌΡΟΙ (886, δθέσ., Ὀθίῃρ' 
ἀπαἀουβίοοα): 70 ξηα, οὐ αὐ8- 
Οουθ7,, ἐλαΐ ἃ ῬΘΥΒΟῚ δ, οἷο., 
ὑΠαῦ 10} 15 ἀθηοίοα Ὀγ 500 ἢ 
86]. ; -τοαῦ 8, 22 ΞΌΡΡΙΥ ὄντας 
Ὀούν θη τοὺς αὐτούς ἀῃᾷ κἂἄκ- 
ἰστους.---ῬΆ88. : εὑρ-ίσκομαι, 
Ρ. εὕρημαι, 1. 8ἃο!. εὑρέθην, 
1. Ῥαΐ, εὑρεθήσομαι. 

εὖρ-ος, εος ους, ἢ. [εὐρ-ύς, 
“μιὰ Ἡιαϊῇ ;--τοῦ 6,.9 

2 εὖρος ᾿Ξ ἘΠ Ἄλλοι .Ε ἘΐπΟ 

“«Μραβαγο οὗ ὥὅραοο᾽ [8 99]; 
Ι οὗ, Ῥεῖμηον, ὃ 102, (2). 

Εὐρ-ὕ-μᾶχ-ος, οὐ, τη. [ εὐρ- 
2) ύς, “146 (υ) ὀοπῃθρούϊηρ᾽ 

νΟΥΟ] ; μάχτομαι, “ ἴο δρμύ᾽] 
(“ ΥΥΙαθ-βΒρ)λιύϊηρ, Ομ 67) Φ εγν- 
ηιᾶσϊιδ; ἃ τδῃ οὗ ᾿εγάδηῃ- 
υβ.:.. 21: 

εὐρύς, εἴα, ὑ, δα]. ἡ ίαο, 
᾿ὀγοαά. 

εὔχομαι, ᾿μρου, εὐχόμην 
απᾶ ηὐχόμην, ἵ. εὔξομαι, Ῥ. 

Δ ΟΙ,. εὐξᾶμην ΟἹ 
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ηὐξᾶμην : 1. 10 »γαν.---ῷ, 7ο 
τυοῖν. 

εὐ-ώδ-ης, ες, 8(]. [εῦ, 
“ἐγ6}}"; ὠδ, «ἃ ᾿οηρύμοηρα 
ἔγοιῃ οἵ τοοῦ ὁδ, ἰουπμα ἴῃ ὄζω 
(ΞΞ ὄδ-σω), “ ἴο Βᾶγα ἃ 51168]],᾿ 
ὁ.6. “ἴο Πᾶγθ οΟ7᾽ ῬΟΒ56855 ἃ 
51}6}1 οΥ" βορηῦ ""; οἵ, ροσγῇ, ὄδ- 
ὡδ-α](“ Βιῃθ! 1 νν 611"; Π6 66) 
Παυϊηρ, ΟΥ ροβϑοδϑίηφ, α φορά, 
δηιεῖζ ΟΥ δοοπέ; 7γασταπέ, 
οὐογξεγοιιδ. 

εὐ-ὠνὕμ.-ος, ον, «α]. Ποηρ μ- 
ΘηΘ4 ἀηα οοπέν, ἔν. εὐ-ονόματ- 
ο5; ἔν. εὖ, ““σοοᾶ "; ὄνομα, 
ὀνόμᾶτ-ος5, “ἃ. πδῖπθ ] (“ Οὗ 
ϑοοα Π81η6 ᾽ἢ ; ἤθηςθ6, “ οἵ σοοῦ 
ΟἸΏΘΗ ᾽; ΠΘη06) ΕΡΠοιἸβύϊο 
ἴον. ἀριστερός : 1 ε ἰεξέ, 1. 6, 
οἢ ἐλ ἰεξέ λαπά.---- 5. Θαθ50. : 
εὐώνὕμον, ου, πῃ. ὙΠῸ Ατί.: 

ΝΟΓΑΒΟΖΑΛΥ͂. 

[1. δοΓ. εὐωχήθην, 1. ξαΐ. εὐ- 
᾿ωχηθήσομαι: ἃ. ΟΥ̓ ῬΕΥΙΞΟΠΒ: 
᾿ 70 ὃθ εοπέεγξαϊποα διυηρέκοιδ- 
ἶψ, ἐο ζξαγθ διριρέμοιιδῖν,.----Ὦ, 
ΟΥ̓ δῃηϊμηαὶβ : 10 οαξ ἐο ἐλεεῖν, 

Ι δὲ. ἱἐϊ. 
ἐφ᾽ ; 566 ἐπί. 
ἐφάνην, 2. 801. 1η4. ρΡᾳ55. οὗ 

φαίνω. 
ἔφάσαν, 8. Ρ615. ΡΪαγ. 2. ΔοΥ, 

1η6, οὗ φημί. 
᾿ ἐφειπόμην, πηρονέ, ἱπᾶ, οὗ 
᾿ ἐφέπομαι. 
᾿ς ἐφ-έπομαι, προ, ἐφ-ειπ- 
᾿όμην, ἔ. ἐφ-ἐέψομαι, ν. τηϊᾶ. (ἐφ᾽ 
᾿(ΞΞ ἐπί), ἴῃ “ βίσθηρσ  θηϊηρ ἢ 
ἔοτοΘ; ἕπομαι, ““ἴο ἔο]]ον ᾽] 
: 10 Κοίίοιυ αὐ έον,, ρεῦδιιδ. 
 Ἐφέσϊος, α, ον ; Ξε6 Ἔφεσ- 
05. 

Ἔφεσος, ου, ἢ. Ἐρῆἤεδιδ; ἃ 
Τῆς ἰεᾷε.---ἰτῦθ αὐθοκβ οοη- ΟὝΘΘΙς οἷέν οὗ Ἰοηΐα 'ἰπ Αϑβία 
5᾽ ΘΓ δα 8}1 Ο""θ}}5 οοτηΐϊηρ' ἔγοιη ΔΙΙΠΟΥ ;---αῦ 8, 12. ΞΌΡΡΙΥ ναῷ 
ὑμ6 Ἰοῖῦ ἕο 6 πῃϊυοῖν ; απὰ ὄντι ψἱ ἢ τῷ, ἴῃ τῷ ἐν Ἐφέσῳ. 
ἤθη66, 85 {Π6Υ̓͂ ὑγῈΓΘ Δ ΟΙΒ6 ο ---Ἢρηῃορ, Ἔφέσ-ἴος, ἴα, ἴον, 
ὑῃ86 86 οὗ νν͵ονβ. συ] οἢ πον 
Π6]α ἰο θῸ ᾿πϑυβρίοϊουβ, ἔπ Υ 
ει ρ]ουϑᾶ εὐώνυμος ἴῃ ὕΠΘΌΙΔ66 
οὗ ἀριστερός. ἘῸ᾿ 8. 51}118 Ὁ 
γΘΆΞΟῚ ὕμοΥ οα]]οα {η6 Ἐρινύες, 
ΟΥ “Ε1165,᾿ {Π6 Εὐμενίδες, 
ἷ. 6. “6 ρσγδοῖουβ σοᾶάάθββοβ." 

εὐτωχ-έω -ὥ, ἔ( εὐωχήσω, 
Ἰ, 807. εὐώχησα, ν. ἃ. [ἴον εὐ- 
εχ-έω ; ἔτ, εὖ, ““νη8}1 "᾿; ἔχ-ω, 
ἴῃ ἔογοβ οὗ ““ἴο ἤᾶγθ ἴῃ ΟἹ Θ᾽ 5 
Ὠοιβ6,᾽" δηΪ ξο, ““ἴο δηΐου- 
ἰδ 1 1. Αοὔ.: ΖῸ οηπέεγξαϊη 
διιηιρέκποιϑδίψ.---. Ῥαββ. : εὺς- 
ὠχ-έομοι -οὔμαι, Ρ. εὐώχημαι, 

84]. Οὗ, οὐ δεϊοηψίηφ ἔο, 
Ἐρλθϑιβ ; ρλεϑβιαη. 

ἐφ-θός, θή, θόν, κα]. [ἐφ, 
᾿ἃ τοοῦ οὗ ἕψω, ““ ἴο ὈΟ]],᾽ ἔουπά 
᾿ἴη Ἰαΐθ ἔοσῃι οὗ 1. δουύ. ΡΆ88.] 
᾿ Βοϊϊοα ; Ξοὲ ἕψω. 
᾿ ἐφ-ίστημι, ἔ, ἐπι-στήσω, 
.1. 80. ἐπ-έστησα, Ὁ. ἐφ- 
᾿ἔστηκα, 2. 801. ἐπ-έστην, Υ. ἃ. 
᾿δῃμᾶ ἢ. [ἐφ᾽ (ΞΞ ἐπί), “ον, 
᾿αὖν ὈῪ "ἢ; ἵστημι, “ἴο οαι86 ἴο 
᾿ρἐαῃᾶ ; ἔο βἰαπᾶ 1. Αοί.: 
Ἰὰ Ῥγ68., ἱπηρουε,, ξαΐ., δῃᾷ 
[μ: 80. : ἢ Αοο. οὗὨ ῬΘΥΒΟ0ὴ 
δὰ Ὠαΐ. οὗἩ {μϊηρ: Ζ70 δεέ 
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οὐδοῦ, ριιέ ἡ οοηαηαά οΥ; 1, 
1.---ῷ2. Ναοαῦ. : Τὰ Ῥονῇ,, ρ]ὰ- 
Ρογῆ,, δῃηᾷ 2. δου. : 8. 70 δέαπα 
Οὐδ" ΟΥὁ αὖουε.---Ὁ. Το δέαπὰ 
αὐ, ὄψ, οὐ πεα7.---ῦ, ΜΙα.: 
ἐφ-ί(στάἅμαι, 70 5έορ, λαϊίέ; 
4, 84.---4, Ῥα55. : ἐφ-ἰστἄμαι, 
1. Δοῖ. ἐπεστἄθην : ὙΥΙ Πθαῦ. 
οὗ ὑμίηρ: 70 ὧδ δ8εΐ οὐεῦ,, ἰο 
ὅθ ρίαοοά ἐπ οοπιμιαπὰ οὔ; 
1,16; οἷ, ἀῦογνβϑ, ο. 1. 

ἔφὕγον, 2. 80. ἱμᾶ, οὗ 
φεύγω. 

ἔχει, ἱπηρ618.; 866 ἔχω, 
ποὺ θ» 6. 

ἔχοιεν, 8. ῬΘΥΒ. ΡὈΙΓ. ΡΙ68. 
ορῦ. οὗ ἔχω. 

ἐχρησᾶμην, 1. δοΥ, πᾷ, οὗ 
χράομαι. 

ἐχρῶντο, 8. Ρ615. Ῥὶαγ. ἴμ- 
Ῥϑυῇ. ᾿Ἰμ4. οἵ χράομαι. 

ἔχ-, ᾿ηροτῇ, εἶχον, ἔ, ἕξω 
(Ξ: ἔχ- σω) ἀπᾶ σχήσω, Ῥ. ἔσχ- 
κα, Ὡ. ΔΟΥ. ἔσχον, Υ. ἃ. δηᾶ 
"παρ... 1 Αὐὸ - ἃ. 320 
λαυε.---Ὁ. ΤῊΘ ραγῦ. ΡΓΘ5. "Δ ῪΥ 
οἴνοη 6 τϑηαουθα εὐἱέδ :--- 
ἔχων τὴν ναῦν, εὐἱέζ, ἐδ 5, 
1, 15.---2Ω, Τὸ λαῦυο, μοι }ο8- 
δ68810.) οἵ, οὐσοιρῳ ;---οὖὑ 8,12 
ΒΌΡΡΙΥ αὐτόν (Ξ-Ξ τὸν χῶρον) ἃ 8 
{Π6 πθαυον ΟὈ]θοῦ αἰξογ ἔχοντα: 
-ςθάλατταν ἔχομεν, τ06 ἤαῦο, 
(1. 6. α7γὁ αὐγὶυρα αὖ) ἐδ 8θα, 
1, 2.---8. Νροαῦ.: 4. (ΤῸ ἦλαυο 
οη6᾽ 5 δοἴγ, εἴς. ; ἐ.6.) Τὸ φηιρίου 
οη6᾽8 δεἰ7, οἴω. ; ἐο ὃ6 ϑηφασθα, 
οοσιιρίθα, ΟΥ ὄιιδῳ ; 2, 20.---Ὦ. 
ἢ Ααν.: (70 λαῦθ οἨδ᾿ 5 
861, οἴο.; ὁ. 6.) Το ὅθ ἴὰ ὑμθ 
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βίαΐο, δίς, ἀθῃηοίράᾷ ὈγΥ {δ 
Δάν :--- καλῶς ἔχειν, οὔο., 10 
δ. τοῖς... 7... 8.1.2. 8 9 ΘΙ τ. 
ΠΠΏΡΘ15. : ἔχει, (16ὲ λας ἐέδε, 
1.6.) 12 ἐδ ἐΐθ σαδε :-- οὕτω 
ἔχει, (ἐδτι5 ἐέ ἐδ ἐΐδδ οαϑ6 ; 1. 6.) 
ἐλθ οαδ 15 ἐδ, οὐ δίαμπαδ 
ἔλιι5, 4, 12. 

ἐψευσμένος, ἡ, ον, Ρ, Ρετξ 
Ρα8585. οἵ ψεύδω. 

ἕψω, ἢ, ἑψήσω, ». ἑψηκα απ 
ἔψηκα, 1. δοῦ. ἕψησα πᾶ 
ἥψησα, ν.ἃ. Το δοῖϊ.----Ῥ 58. : 
ἕψομαι, Ὁ. ἥψημαι, 1. δοΥ, 
ἡψήθην, ἰαΐδ ἥφθην (ρατί. 
ἑφθείς), 1. Γαΐ, ἑψηθήσομαι. 

ἑώρων, οομΐγ, πη ρου, 1η4. οὗ 
ὁράω. 

1. ἕως, τἄν.: 1, Ἡγλῖϊο, δ0 
ἰοηφ α5.---ῶἃ. ΤΊ, τὐνέϊϊ, εἰπεϊζ 
διοΐ ἐϊηϊ6 αϑ8. 

2. ἕως (Αὐὐϊο ἴῸΣ ἢἠώΞ5), οος 
ους, ἢν: 1, 716 αἀαιῦη, ὨϊΟΥΉ- 
ἴη9.---ὦ. 1λε Ἐαδέ :---πρὸς ἕω, 
ἐοιυαγ δ ἐδ εαϑέ, ἦν αν οαϑέ- 
6γ1) αϊγοοίϊοη, 7, 6. [ΠΚ8 ἠώς, 
αἸὴ ἴο ὥδηβ. τἰδῆαδ, “06 
αν 1. 

ζάω, προ, ἔζων (]αἴον 
ἔζην), ἔ. ζήσω «πᾷ ζήσομαι, Ρ. 
ἔζηκα, 1. δον. ἔζησα, ν. ἢ. 
70 δὲ αἰἴΐυε, ἐο [ἴτυο. 

ἵειά, ἂς, ἔ, Ζεῖα; ἃ 5ρΘοΐθ 
ΟΥ οοαῦϑβθ ΘΊΆΪΏ, ΡῬΙΌΌΔΟΙΥ 

᾿ δρεῖζέ. 
Ζεύς, ρθῆ. διῖός, ρορί. 

Ζηνός, τη. Ζειδ; ἴῃ αγθοκ 
8016 οὗ ὑπΠ6 Ἐομηδη ὥηρΊιοΥ, 
180 Κιηρ οὐ {ῃ6 οβὶθβῦϊαὶ 
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ἀοιὐϊ65 ἈΚΩ ἴο ὅδ }ῃ8, 
ὨρδΥύθῃ 7]. 

ζῇ, σον. 8. Ρ6 1.5. 511 ρ'. ὈΥ65. 
τη. οὗ ζάω. 

Ζήλ-αρχ-ος, ον, Ὡ. [(ῆλ-ος, 
““ ϑυηαϊαύϊοη ᾿᾿; ἀρχ-ή, “8. Ὀ6- 
σἸἸηρ 1] (“Βερϊηηϊηρ οὗ 
Θγα]αύϊοη ) Ζείαγολιδ; ἃ 
ον Κ οὗ {Π16 γηαυ κοῦ γηθηςϊοηρᾶ 

“αὐ, 24.; 566 ἀγορανόμος. 
ζῇν, σομ τ. Ργ68. 1πῇ, οὗ ζάω. 
ζῶν, ζῶσα, ζῶν, οομΐν. "Ὁ. 

ῬΓ65. οὗ ζάω. 

αἴυ, 

1. ἥ, 6οη]. : "«--ῆ. 
ἢ, ἐὐνϑα δύο Σ κεφῆ ΡΝ 
νον β ἀθηούϊηρ' ΘΟΠΡΘΡΊΒΟΙ ΟΤ7' 
αἰγθμοο; 7αη :---πλείους 

. ἤ, η1076 ἐδαή, 2, 4.---, ΑἸδον 
ἐναντῖος : 10 «ευὐδαΐξ ; 8, 24. 

2. ἢ, ἔθ, ῃομ. 5116". 
αεξ, αὐνῦ. ὅ, 

9. ἥ, ἔδι). ΠΟ]. 
16]. ῬΤΌΙ. ὅς. 

4, ἡ: 1. δι, ἀαί. βίηρ. οὗ 
ἼΤΘ]. Ριοθη. ὅς.---ῷ, Α5. δᾶν. 
(ΒΌΡΡΙΥ ὁδῷ) : Βῳ τομϊοῖ ἐσαν, 
τυ 676. 

5. ἢ, 8. Ρο15. 
50]. οὗ εἰμί. 

6. ἢ, ἀν. Ιῃ ἀϊγθοῦ α868- 
ὁ οὴ5: γα 7 σαη ἐέ ὃ 7---ἦ 
σὺ εἶ, 47,6 γψοῖι, ραν 7 αὖ ψοίι, 
θα, ἐέ δε3 8,6 

ἥγε-μών, μόνος, τη. [ἦγέ- 
ομαι, “ἴο 1ο84 7 (Ομε {πμαῦ 
Ἰοαα5 ᾿᾿;Ὡ; Πθῃμοθ) 1. 4 ἰθαάογ, 

οἵ 

οἵ Β1ησ, 

β'ησ., σι ῬΓ65. 

σεα6. --- ὃ. ΑΔ -οοπιπαηάεν, 
φομογαί. 

ἡγ-ἔομαι -οὔμαι, ἢ, ἡγ- 

β 
! 

᾿ 

ΜΟΓ(ΑδΟΖΑΔΥ͂. 
“ καῖ » Δ 

Ἐς 7 Ὁβ᾽ 5 Ὲ } 
ἐ 

ἥσομαι, Ῥ. ἤγημαι;" γ. αἶά.: ἣς 
8. 710 ἰεαΐ, ἰεαά ἐλε εὐαν ;---ὖ 
4, 10 [011]. ὈΥ οορῃαΐθ Ασςο. 
ὁδόν.---Ὁ. 1} Ταῦ. [ὃ 104]: 
10 ἰεαά ἐΐδ εὐαρ 707, 1. 6. ἔο 
90 δεξογε, ργδοοάο, σεΐάο, οἴο. ; 
2,6; 4, 20.---ο. 710 δ α ἰεαΐ- 
67., οὐδοῦ, οοηιηιαπα 61", οἷο. ---α, 
Ὑ1Ὲ ἐπί αθὰ ἄσο.: 70 ἰεφαΐ 
ασαϊηϑδέ; ὅ, 15.---6, ΠᾺ ὅξαῃ : 
Το οομιμιαπα, ἄαυο ἐξ σοηι- 
γπιαπά ο7.---ῶὦ. Το ἄδθηι, 6οη- 
δί(ογ, ἐλίηΐ, λοία, οἷο. ;---αὖ 
4, 20 6 ρανῦὺ. ἡγησᾶμενοι 15 
0114. ὈγΥ ΟὈ͵] δοῦν οἰδαβο, [ῃ6 
γοὉ, Πουγθυ Ὶ, οὗ ΒΟ} (ΥὙἹΖ. 
εἶναι) Πὰ5 πο Θ᾽] οὔ χρυ βξθϑᾷ, 
Βαῦύ ᾿παβιηθ0}} ἃ5 ὑμαὺ δαθ]θοῦ 
15. 1 ΘΠ Ό]0Ὰ1 τυῖῦ Π6 ῬΘΥΞΟῺΒ 
ΒΡΟΚΘη οὗ ὈΥ ἡγησάμενοι (Υ]Ζ. 
τῶν Ἑλλήνων οἱ ἀμελήσαντεϑ), 
ἴῦ ποῦ]α, 1’ οχριθεβθα, 6 ἴῃ 
{1ὼ ΝΝοΙ., νἱΖ. αὐτοί. Ηδηοδθ 
Π|6 Ῥγραϊοαῦθ ἱκανοί 15. ἴῃ {}16 
ἕο. (8 169, 2, 8] [ἢ. Ξθῃ16 
τοῦ 85 ἄγω ; 566 ἄγω]. 

ἦγον, ΠΏΡΟΓΕ, ᾿πα. οὗ ἄγω. 
ἤδειν ; 566 εἴδω. 
ἤδεσαν, 8. φεῖβ. Ρὶαν, 

ἤδειν. 

ἡδέ-ως, ἂν. [ἡδύς, ἡδέος, 
ἴῃ ἔοτοθ. οὔ “ ν6}1-Ὀ]θαββά, 
οἸδα 7 (“ Αὐξοσ {1π6 τηϑηηδν οὗ 
{η6 ἡδύς; Ποηο6) Οἰααΐῳψ, 
εὐἱέλ, ρίφαδιγ76 οὐ αοἰϊρἢέ. 

ἤδη, ταν.: 1. ΔΌιυ, αἰγεαάψ. 
-- 9. Δ)γοδεηέϊη, γογέδιυϊέξ 
᾿8ΚΊη, ἴο ϑδῃβ. σάψα, “ ἴο-δν, 
ΠΟΥ͂Ν ἢ 

ἥδομαι, Ε, ἡσθήσομαι, 1. 

οἵ 
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8, ἥσθην, ν. νηἱᾶ. ΤῸ ὅδ6 
σίαα, ρίεαδεά, οὐ αεἰφἠξεα 
[Κη ἴο ὅδῃβ. τοοῦ ΒΥΑΡ, Ο7" 
ΒΥ, ““ἴο Ρ]6886 ᾽᾽]. 

ἢδεύς, εἴα, ὑ, Δα].: 1, ἃ. 
ισοοί ὕο ἴΠ6 ἰαϑύθ.--Ὁ, ϑιυδεέ, 
»ίοαδαπέ, αγγεθαδίθ.---ὦ., .)6- 
ἰρπέεα, εὐοἰξ ρἰφαδοώ, σίαά. 
ΡΞ Οομλρ.: ἡδ-των; 50ρ.: ἥδ- 
ιστος [ἃΚὶῃ ἴο ϑδηβ. δυάαμ, 
““ ρυγϑοῦ "; οὗ, ἥδομαι]. 

ἤθελον, ᾿πηρογ, ἱπᾶᾷ. οἵ 
ἐθέλω. Ὑ- 

ἥκω, ἢ. ἥξω, ». ([αἴ6) ἧχα, 
ἢ. 7100... πωῦδ'. ΘΟ26 - ὋΡ 
αὐγέυεά ; ἐο ὃς ργοδθηέ, ἐο ὃὲε 
1676 ; ἐο αὐγὶῦυο. 

ἦλθον, 2. δοῖ. ἱπᾶ, οὗ ἔρχ- 
ομαι. 

ἠλὶθ-ἴος, ἴα, ἴον, Δα]. [ἤλϊθ- 
α, “1 νϑὶη ᾽᾽] (““ Ῥογίαϊ πῖηρ' 
ἰο ἤλϊθα ̓; Ὠ6η66) 7͵αΐη, αἴ, 
7οοϊδλ, δἱἰψ. 

ἡλ-ἴος, ἴου, τη. 716 δῆ 
[Κὰ ἴο ϑδηβ. δυάγ, “Ἅ 86 
ΒΌΠ 7]. 

ἡλώκειν, Ρ]ὰρ. ἱπᾷ, οὗ ἀλ- 
ίσκομαι. 

ἡμᾶς, 866, ραν. οὗ ἐγώ. 
ἡμέρα, ας, ἢ. Δαν ;---αῦ 4, 

22 ἡμέραν 156. Αοο, οἵ ἀπταίίοη 
οὗἁἨ {116 ; 50, 8180, 15 ἡμέρας «αὖ 
τ Ὁ» 99.85,.24..[8 991; 6, 
Ῥυηον, ὃ 101, (1). 

ἥμερος, α, ον, τ]. ΟΥ̓ ὑγ665 : 
Οπἰέϊυαέθά. 
ἡμ-έτερος, ετέρα, έτερον, 

ῬΙῸΏ. Ῥοβ8. [ἡμ-εῖς, “ν6᾽ 
ΟΥ̓, οὐ δεϊοησίηρ ἔο, ιι5; ΟἿ, 
Οἵ78. 

ἐδ ἢ 

ἡμί-ονος, ὄνου, τη. [ἥμι, 
“ Π4]1 (ΔΒΞΘΡΑΤΆΌΙ6 ρυθῆχ) ; 
ὄνος, “Δ 855) (““Α ΠΒα]- 
55 ᾿᾿; ὁ, 6.) Α44 ηνιῖο. 

ἡμϊΐσυ, εος ους, Ὡ. [πραΐ. οὗ 
ἥμϊσυς, ““ΠΑ]Γ,᾿ υβοᾶ ἃ5 δαθ80.7 
Α λα. 

1. Ἦν. 60}]. νΙἢ ΘῈ] αποὔϊν 6 
᾿ [ὀοάίαὶ ἔν, ἐάν, ΔΕ ΠΕ, 

2. ἦν, 1. Δηα 8. ῬΘΙΒΟΏΒ ΞΙΠρ' 
πΩρογῇ, ἰηα, 081. εἰμί. 

ὃ. ἥν, ἴδῃ}. 800. Βῖηρ, οὗ ὅς. 
ἠνείχοντο, 8. Ρ615. ΡὈΙαγ, 

ΠΡΟ Ε, γη14, Οὗ ἀνέχω. 
ἡνΐκα, ταν. Ἡλοη. 
ἤν-περ, οοη]. [ἤν, “1; οι- 

ΟἸτθϊο. ρῬᾶγύϊο]ο πέρ, ““τπᾶροα᾽᾽] 
ΤΡὶμαρεά, 7, 80 ὧὁ6 ἐλαέ, τ αέ 
αἰΐ φυοηέξ. 

ἥξω, ξαῦ. 1π4. οὗ ἥκω. 
Ἡράκλε-ια (ἐγ15}1}.), ίας, Ἐ, 

[Ἡρακλέ-ης, ““Ηεογδο] 85, {116 
Βοιηδῃ “θυ οΌΪ]ο5 ἡ; βοὴ οὗ 
Φαριΐίον δηα ΑἸοιηθηα, ἀοιβοά 
αἰΐον αἀθαῦῃ ἃ5 πη6 σοᾶ οὗ 
ΒύγΘηΡΊ, οέο. ) (“Κ ΟἸέγν οὗ Ηον- 
οὐ]65.)) “Πεγαοίεα οὐ Πέεγα- 
οἶδα (βαυ πμαμηθα Ῥοῃί!οΆ); ἃ 
Οἰὐγ οἢ {Π6 οοαϑβὺ οἵ ΒΒ: νηΪὰ, 
ἴῃ {Π6 οουαμύνν οὔ Π6 Μανδη- 
αγῃϊ.---Ηρῃορ, Ἡρακλε-ώτης, 
ὦτου, τὴ. «4 ηιαλὶ 97, Ηογαοίξδαω; 
ἄρ, Πο,»αοἰξοέ. 
Ἡρακλεώτης, ου; 866 Ἧρά- 

κλεια. 
ἦσαν, 8. ρΡ615. ΡΙαν. ΠΏΡΘΙΕ. 

1Ἰη4. οὗ 1. εἰμί :---ἴον ἦσαν οἵ, 
ΒΘ6 1. ὅς, το. 1, Ὁ, (8). 

ἥσθησαν, 8. Ρε15. Ρ]αν, 1. 
ΔΙ, 1η4, οἵ ἥδομαι. 
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ἡσὔχ-αζω, ἢ, ἡσύχἄσω, 1. ἐτἄφην, 2. ἐαῦ. ταφήσομαι [τοοί 
δον, ἡσύὔχἄσα, ν. ᾿. [ἥσῦχ-ος, ταφ]. 
Ἐαα]6 0) (“ Τὸ Κοορ ἥσῦὔχος᾽"; θαῤῥ-έω -ῶ, ἢ, θαῤῥήσω, 1. 
Ὠ 666) 7Ὁ ἔξθερ φιιϊεέ ; ἐο δίαπα δον. ἐθάῤῥησα, ν. τι. [θάῤῥ-ος, 
ΟΥ γεοηιαῖϊη δἰ ; 4, 10. “φοῦγεσο᾽] 70 ἐαζο σουασε; 

ἡσὔχ-ία, ίας, ἴ. [ἥσὔχ-ος, ἐο 6 97, φοοά ἤδαγξ ΟΥ οἤδεῦ " 
““αα1ο0᾽᾽] ( ΤΠ6 σοοπαϊοη οὗ ἐο δδ οοηπαεηέ. 

᾿ς θαῤῥῶν, οὖσα, οῦν, Ῥ. Ργ68. 
γεδέ :---Ὡσυχίαν ἄγειν, ἐο ζεερ οἵ θαῤῥέω ;---αὐ 7, 88 θαῤῥῶν 15 
χιιϊοέ, δίαπα εἰ, 8, 18. [ο Β6 ἐγαμβίαἰθᾷ ΔάνθγΌ 1 8]1γ, 

ἥτις, ἔδιη. ποπλ. βίηρ. οἵ ολϑογζεῖῳ, εὐἱέΐ, Θοη Πα θηοο. 
ὅστις. άτερα ; 866 ἕτερος. 

ἡττάομαι -ὥμαι, ἢ. τά, ἴῃ θᾶττον, οορ. δᾶν. [ἅ- 
Ῥᾶβ5. ἔογοθ ἡττήσομαι, ἔ. ἥττη- νΘΡΌΪΔ] ποαῦ. οὗ θάττων, ΘΟΙΏΡ. 
θήσομαι, Ὁ. ἥττημαι, ν. Ῥᾶ55. οὗ ταχύς, “αὐἱοῖκ 7 1, Ζογὁ 
[αι ἴο ἥττων, “1655᾽)] (“Το φεΐοκίψ, «εὐἱέδ σγεαΐεν' δρεθά, 
Ὀ6 τηδᾶθ ο7) Ὀθοοηθ [685 ; οἵο,---ῷ. [η ἔϊππ6: 2707 8ρεθά- 
ἢ6Π06) 7Ὸ 6 εὐογδέεα ΟΥ οὐε7- ἐἶΐψ, ἐδ 5ΟΟΉ67.. 
ΟΟηι6; ἐο ὅθ σπυαπηϊῃίδηοά οὐ] θαυμᾶζω, ἢ, θαυμᾶσω απ 
σοηφαμε δά. θαυμάσομαι, Ὁ. τεθαὐμᾶκα, ν.". 

[2 

Ἤττους, ΟΟὨἘΙ. Τη886. ΠΟῺ]. ηἃ ἃ. [ΤῸ θαυμάτ-σω; ἔν. 
Ρίαν. οἵ ἥττων ; 6, 18. ᾿θαῦμα, θαύματ-ος, “ἃ πομα θ᾽ 

Ἤττων, ον, ΟΟΙρ. 8]. (566. 1. Νιααῦ. : ΤῸ τυοπᾶον, τιαγυεῖ, 
μικρό5) (““ 1,655; Π6Π06) 75. ὅδ απιαχεᾶ.---ὦ, Αοὔ.: 8. Το 

. 7εγῖον, ἐσοα εν ;--αὖ 6, 18 ζ0114, τυοπαον,, εἴα. ;---αὖὺ 7, 18. 0114. 
ὈγΥ ὅδ. οἵ ἐδμῖπρ' οοπηρατρᾶ ᾿ Ὀγ ἱπάϊτθοῦ ααθβύϊοῃ ἃ5 ΟΡ ]θοῦ. 
[8 1141.---ΑΒ δαϊεῦ.: ἥττονες, ᾿ ---Ὅ, ἘῸ]14. ὈΥ ὅτι : ΤῸ ιτὐοηάε7' 
ὧν, τῇ. ῬΙαν, ὙΠ} Αὐῦ.: 7116. αὐ ἐΐε γαοέ ἐδαξ; 8, 20. 
ἐη 76γ107., ἐδ τυραζο)"; Θ, 82. θεᾶομαι -ὥμαι, ἢ. θεᾶσομαι, 

Ρ. τεθέαμαι, 1. ἃοῖ. ἐθεασᾶμην, 
θάλαττα, ης, ἢ. δα [ΡΓῸῸ. ν. μγ]4. : 1. 71Ὁ δε6, δεποία. -- 

ἘΚ6 ταράσσω, ἔν. ϑ8185. τοοῦ 9. Μοηία]ν : ΤῸ δε6, οοη δία ον, 
ΤΗΑΒ (566 ταράσσω) ; ἃμῃᾷ 50, οὔδογυθ;-- αὖ 7, 26 [0}]4. ὈΥ 
ΚΓ 6Π6. ὑγθι Ὀ]ρ ον ἀριῥα θα οἰαθβα οἵα. .. . στρατϊᾶς ἃ 8 
ὑμτη,᾿ ἢ τοίουθηοθ ἴο {ῃ8 ΟὈ]ϑΘοΐ. 
δοίϊοη οὔ (6 νὰῖμπᾶβ απὰ θέλω, ἢ. θελήσω, 1. δον}. ἐθέλ- 
ταν 651. σα, Υ. Ὡ. ;---ηούμου ἔοι οὗ 

θάπτω, ἔ, θάψω,1. ἀον. ἔθαψα, ἐθέλω ; 566 ἐθέλω. 
ν. ἃ. ΤῸ δινγ.---Ῥαβ5.: ἢ. τέ-. θεός, οὔ, νυ". πὰ ἔ.: 1. ΜηΞο.: 
θαμμαι, 1. 80}. ἐθάφθην, 2. ΔΟΥ, 8. 4 φοᾶ, α αοὶέῳψ.----ὐ, Πα Β 



ΝΟΓΑδΌΟΖΑΛΥ. 

Ατῷ. : ὁ θεός, ἐδ σοά, ΑΡΟ]]Ο, 
9, 7 :-πποὶ θεοί, ἐδ σοάς, 60]- 
Ἰοούϊνοὶν, ὅ, 8, δέο.---Ὁ, ἘδΊη. : 
8. 4 σοααε58.---Ὦ. ὙΥ ἢ Αὐί. : 
ἡ θεός, ἐλ6 φοάάε855 -Ξ- Αὐὐδυη 5 
οὐ Τίδῃδ, 8,6; 8, 7 [αἸἰκίη το 
ϑληβ, ἄϑυα; οἵ. Τιαῦ. ἀφι5]. 

θερμα-σΐα, σΐας, ἴ. [ῸΓ 
θερμαδ-σΐα; ἔν. θερμᾶζω (- 
θερμάδ-σω), ““ἴο ψνάτγτη ᾽ (“ἃ 
ὙγΑΓΊΏΪηο᾽ ἦ; Π6η06) Ἰαγηιέῇ, 
λϑαΐ.---Ν. Β. Τὴ Αὐὐο ψογὰ 
15. θερμότης. 

Θερμώδων, οντος, ἴΏ. 71ε 
“Τἀογηιδαο (πον 6 Ζ771ε7- 
ηιθἦ) ; ἃ τῖνουῦ οὗ Ῥοηΐυβ ἴῃ 
Αβῖα Μίῃουν, ἥονίηρ ἱπέο {}6 
ΒΊΔΟΙ ρα. 

θήρ-α, ας, ἢ. [θηρ-ἄω, ““ἴο 
αὐ 4 λιρέϊηφ ; α δειηέ, 
ἐλ οἤαδ6. 

θηρ-άω -ῶ, ἔ. θηρᾶσω, Ῥ. τε- 
θήρακα, ν. ἃ. [θήρ, “ἃ π|ἃ 
ΔΙΑ] ᾽] (“Τὸ μυμῦ, ο7) Ρα- 
5.6, ψΜν11ἃ ΔΗΪΤΉ4]5 ᾽᾿; Π6Πη66) 7Ὸ 
οαΐοῖ, ΟΥ οηέγαρ, ὈΥ ἀθοεὶϊέ ; 
. ὅς 

θηρευόμενος, ἡ, ον, Ῥ΄. ὈΓ68. 
Ῥᾶβ5. οἵ θηρεύω.---Α5. Βαθδύ.: 
θηρευόμενα, ων, ἢ. ΡΪαΓ. 
Ἡγιά απϊηιαῖϊς ἐπαέ. αγὲ 
λιημέοα οὐ ἐαΐον ὅψ διπέϊηρ, 
οίο. 

θηρ-εύω, ἢ, θηρεύσω, 1. 80Υ. 
ἐθήρευσα, ν. ἃ. [θήρ, “« νὰ 
ΔΏΪΠ14] 1 70 ἤιηέ οὐ οἦαδο 
το ατϊηιαῖ5.----Ῥα55. : θηρ- 
εὔομαι, Ῥ. τεθήρευμαι, 1. ΔοΥ. 
ἐθηρεύθην, 1. ξαΐ. θηρευθή- 
σομαι. 

ἐΥΠῚ" 

Ι θηρ-ἴον, ἴου (ἄτη. ἴῃ ΌΤῺ] 
ΟὨ]ΪΥ), ἢ. [θήρ, “ἃ Μη Ὀοαβὺ᾽] 
“1 ιυἱἱὰ δοαϑέ. 

θη-σαυρός, σαυροῦ, τη. [θη 
(ΞΞ θεῚὶ, τοοῦ οὗ τί-θη-μι, “ ἴο 
ΡΪ]Δ.6 1] (“Ἐπεῦ ψΐϊοὴ [15 
᾿ῬΙαορᾷ ο7" βίογοα ὑρ); Π6ῃ66) 
᾿ ΖΊΘαϑ1,)"6. 

θόρὕβος, οὐ, 1}. 
οἰ αΉλο 1.7", 11}}70 α1". 

Θούρἵ-ος, ου, π1. [Θούρϊ-οι, 
“ἘΠ ὉΧ711,᾿ Ιαἴοῦ οα]]ρα “ ΤὨυτΣὶ- 
ΕῚ "Ἶ ῸΔΑ οἷν. οὗ Μαρπᾶ 
᾿αγεοῖα ἴῃ Τύαϊν, βιυααύθα οἡ 
{πΠ6 αὐδοῦ Ταγθηδατη] «4 ηιαΊ 
9 Ταιγῖϊ; α Τἀιγίαη; 1, 2. 

Θρᾷάκη, ης, ἢ. Τάγαοο; ἃ 
οοαΐσΥ οὗ {86 5. Εν. οὗ ΕΤΌΡΟ, 
ΘΟΙΓΟΒΡΟΠΙΏρ' ΝΟΥῪ ΠΘΑΥΪΥ 10} 
{Π6 τηοᾶάθυῃῃ Ἐου16118.---Ν.Β, 
ῬΡΟΌΔΌΙν ὑη6 ψονα 15. ἀουϊνρα 
ἔνοιη τραχεῖα ([ῃΠ6 «βρίγαΐο 
θοϑῖηρ' ὑγαηβίογγοα ἔγοιη ὑΠ6 χὶ 
ἴο {πΠ6 τὺ, ἴϑριη. οὗ τρᾶχύς, 
““γαρροα’᾽; Δ 50 688 ““{Π6 
αρροα σοσηίΥν.᾽ἢ 

θρᾶσύς, εἴα, ὑ, δα]. Βοϊά, 
᾿ δοιγαφθοιιδ, δριγιέεά. ΕΞ 
Οοληρ. : θρᾶσ-ύτερος. 

θύρ-ετρον, έτρου, τ. [θύρ-α, 
“ἐᾷ ἀοοΥ᾽᾽] «' ἀοοΥ, φαΐθ. 

θῦ-σΐα, σἴας, ἔ. [θύ-ω, ““ἴο 
οἴου βου ῆσο 1 (Α βδουῆο- 
ἴῃ" 07" Οἴου"; ΠΘη66) 1. 4 
υἱοέϊην ΟἿ οΥοα ἴῃ 5βΟΥΙρ6: ὦ 
δαογ οο, οὔογίηρ. 

θῦ-ω, ἢ, θύσω, Ῥ. τέθὕκα, 
1. δοὺύ ἐθῦσα, γ.ἃ.: 1. Ἀοΐ.: 
1Ὁ 5αο)Ἴ7166, ΟΠ} 6)" Τ. δαογ 06. 
δία, οἷς.---ὦ, Μιά, : θῦομαι, 

Ταρμιέ, 
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ἔ, θύσομαι, 1. Δον. ἐθῦσἄμην,, 
70 ΟΠ 617 5αογζοοϑ 707 ΟἼε᾽ 8 
δε; ἐο δαῦτο α υἱοέζηι 5᾽αΐη 
7οΥ οπε᾿5 δεῖ; ἐο οοηϑιεῖέ οὐ 
ἐαΐο ἐξ ατιδρῖ6ε5.---ὅ, Ῥαβ5.: 
θῦομαι, Ῥ- τέθὕμαι, 1. δ8ογ. 

- ἐτύθην, 1. Γαΐ. τὔύθήσομαι, 7ο 
δο βαογὶῇοοά, οἷο. 

θώραξ, ἄκος,τα.: 1, 4 δῇοαϑδέ- 
»ϊαέο.---ὦ, Α ΠἸΔΗἾ5. 8116: 
ΖΤήσνας. 

ἰᾶ-τρός, τροῦ, τη. [ἰᾶτομαι, 
ἐκ ἐο ἢ641᾽] (Ηθ ψῆο ἢθἉ]8, ἃ 
ὨθαΪον ἦ; ὨΘη66) 4 ρηγϑεϊιοϊαη. 

ἰδεῖν, ᾿π ἢ, οὗἉ εἶδον; 566 εἴδω. 
ἰδίᾳ, ἂν. [Δάνϑι θα] ἀαΐ, 

ἔδμη. οὗ ἴδϊος, “ ρυϊναΐθ 7 1ὲὶα 
ργϊυαέο εὐαν, ργἱυαξοῖψ. 

ἰδί-ώτης, ώτου, τη. [ἴδϊ-ος, 
“ ρυῖναί  ] (“Ὅπθ τηδᾶθ 
ἴδιος"; ἤθηῃοθ, “8 ρυϊγαΐθ ρ61- 
501, ὁ, 6. ὁη6 ἴῃ ἃ ΡῬυγϊναῦθ 
βἰαύίοη ; Π6πη06) ΟΥ̓ 5ο]άϊθυϑ : 
Α ργἱυαέο δοϊαλθο)', α ργἱυαέθ; 
ἤ, 28, θα ἴΌ 15 ορ. ἴο ἄρχ- 
ων. 

ἴδοιμι, ορῦ. οἵ εἶδον ; 566 εἴδω. 
ἴδωμεν, 1. ῬΘΥΒ. ῬἾΥ, 500]. 

οὗ εἶδον ; 8566 εἴδω. 

Ϊ 

ΨΟΓΟΜΞΟΣΑΑΚΎΥ. 

ΡΙαν, : Οαἐξο βαρ, ον οα ῸΥ 
Ἐπ 17..15: 

ἱερός, ά, όν, αα].: 1. ϑαογ δᾶ, 
σοηῃϑδοογαέοα, δαϊϊοιυφά. ---- Α5 
ϑαθδβῦ. : 8. ἱερόν, οὔ, ἢ. (“Α 
βϑουοα Ὀαϊ]αϊηο ; ΠΘΠη66) 4 
ἐθῃιρίο : 5, 11.----Ὁ. ἱερά, ὧν, ἢ. 
ΡΙαν. (“ Ξαογρᾶ ὑμΐηρβ᾽"; Π6η60) 
(4) ϑαογήβοος, ογεγίηρε, οἷο. 
᾿ ---ἰ(Ὀ) 7Τὴθ οηέγαλῖ5 οὕ α υἱοέϊηε, 
᾿6[6.---() “4τ8ρΐοε5.---. ὙΥ 1 
᾿ὅοη.: ϑαογοα, οὐ οοηδοογ αΐοα, 
[ο; 8, 12. 

ἵεσθαι, γγο5. ἴῃ, τηϊᾷ, οὗ 
] ἴημ ἐς Ρ 

ἵημι, ἢ. ἥσω, 1. ΔΟΥ. (ΟἩΪΥ͂ ᾿ 
ἴπ ἱπᾶϊς.) ἧκα, γ. ἃ.: 1. Αοίί: 
(Τὸ τβκο ἴο σο, βϑῦ ἴῃ τηο- 
το ̓ξ; Ὠ6Π06) 8. 70 586ηᾶ.--- 
Ὁ. Οὗ 4 νοάροιῃ: 170 ἰοΐ γῳ, 
κεν, Πηγ, ἐλγοιυ.----, ΜΙα. : 
ἵεμαι, πηρογ. ἱέμην, 2. 8οΥ. 
εἵμην οὐ ἕμην, (“ΤῸ τᾶ 
ΟἾ Θ᾽ 5 56] ἴο ορο᾽ἦ; Πθη06) 70 
γβαζο α 75; ἐο γεδἧ, οἷο. 
[ἀκῖη ἰο ὅϑὅδηβ. τοοῦ στ, “10 
οῸ ᾿; --ἰῃ σαυδ8] [οτο6]. 

ἱκ-ἄνός, ἄνή, ἄνόν, δᾶ]. 
[ἀξπια}}ν τοίουγα ἴο ἵκ, τοοῦ οὗ 
ἱκ-άνω, ἀηἃ ἱκ-νέομαι, “ἴο 

ἱέμην, ἱπηρον. ᾿πᾶ, τοῖα, οὗ 1 σου] (“ Βοοοτηΐπσ, Ὀϑῆΐ- 
ἴημι. 

ἰέναι, ργ65. πῇ, οὗ 2. εἶμι. 
ἱερά, ὥν; ἱερόν, οὔ ; 566 

ἱερός. 
ἱερε-ἴον (αν 15}1].), ίου, Ἡ. 

| 

᾿ἀἰηρ ἢ; ἸΟπ66) 1, ϑιεγ)ιὸοϊοηΐέ, 
ν᾽ ΠοῦΠ ον ἢ ΘΌΔΏΓΙΓΥ͂ ΟΥ ὨΠ1- 

᾿Βο". ποτὰ 5 Βα 5ῦ. : 8. ἱκᾶνόν, οὔ, 
ἢ. (50. διάστημα), 4 δι )ῇὴίοϊοηέ 
ϑ,)α0θ6 ΟΥ̓ αἰἰδέαηοε ;---τῦ 2, 80 

[ἑερεύς, ἱερέτως, “ἃ ρΡυϊοβί ᾽᾽ ἱκᾶνόν 15. Αοο. οὗ ““Μραβυγδ οὗ 
(Α ὑμϊηρ Ρουζαϊηϊηρ 0 ἃ ὅΐραοο" [8 991.--Ὁ. ἱκᾶνά, ὧν, 
ἱερεύς "; ὨΘη66) 1. 4 απήηιαί τ. γὰν. δι οῖοηέ ἐλίηρϑ; 
7ο᾽' βαογήοο, ὦ υἱοέϊη).----ὦ, 6, 80.---Ο, Οοπιροίοηέ, σαραθδίθ. 



ΝΟΓΑ͂ δΟΖΣΑΜΥ͂. 

--9. τ Τηΐ, : Οοηιρθοέοηΐ, 
ΟἹ αὖίς, ἐο ἀο, εἰο. 
97 ἀοϊπρ', εἕο. ; 
(0. φϑέο. 

ἵνα, 60η]. ἢ 5Ὲ})]. Τλαέ,, 
ἐη ΟΥΑ67' ἐλαΐέ. 

ἴοιμι, ῬΙ65. ορύ. οὗ 2. εἶμι. 
ἵππε- ία (ἰγ15}11.}, ίας, 

[ ἱππε- ύω (ἐγῖ5}}}.), “ἰο τ 467. 
(“Α νἱάϊηρ ἢ; Π6η66) Οαστυαῖγ, 

σε οϊθηέ ἕο 

λογ δ θηϊ θη, ταῦ 6,8 ὄντα ὈΘΙΟΠΟ 5. 
ἰο ἱππείαν 5 0 ὁῈ6}} 45 ἴο πεδῖα, 
Ὀαῦ ἰαῖκο5 Π6 ρϑηῃᾶθυ οὗἩ ὑπὸ. 
Ιαϑῦ- παρα ποσὰ 8ἃ58 Ὀδῖηρ' {116 
ΟΠ ὅο 6 ὈῬτουρῦ ΤΟΥ ΡΓῸ- 
ΤΩΪΏΘΗΟΪΥ, ἴον ναρά, 

ἱππ-εύς, ἔως, τη. [ἵππ-ος5,. 
“ἐᾷ Βουβ6᾽᾽] 1. δίηρ.: 4 λογδ6-᾿ 
ηιαΊ.----2ὦ, αν", : «ΠογδοθηιθΉ, 
οαυαΐγῃ. 

ἵππ-ος, ου, τη. «4 λο),56 [κη΄ 
ἴο ὅδηβ, ἄφιῦα; οἵ. Ἰμαῦ. δαι- 
15]. 
Ἶρις, ἵἴδος (Α66. Ἶριν), τὴ. 

15 (μον Καεαϊπιαζ)Ρ ; ἃ οοῃ- 
ΒΙΠΘΥΆΌ]6 τῖνγοῦ οὗ Ῥοῃΐαβ 1 
βία ΜΠ ΠΟΥ. 

ἴσος, ἡ, ον, δ]. Τἰ παῖ. 
ἴστε: 1. 2. Ῥ6Υ5. ΡΙ αν. οὗ οἶδα ; 

7, 0.---9. 2. ῬΘΥ5, Ρίαν, ἐπηρδναῦν, 
οἵ οἶδα :---ἴστε, (ζἄποιυ, 
δ αδϑεγ7 δἰ, 4, 19 ; 566 εἴδω. 

ἵ-στη-μι, ἢ. στήσω, Ρ. ἕ- 
στηκα, 1. το. ἔστησα, 2. 8ΟΥ. 
ἔστην, Υ. ἃ. ἃπα η.: 1. Αοί.: 
Ῥγθ5., πηρονέ,, 1. ξαΐ., 1. Δογ. : 
Τὸ πιαΐζθ ἐο εἰαμά; 
»ίασο, οἷο. --ὦ, Νραῦ. : Ῥεογῇ, 
ῬΙΌΡΟΣ ἢ. (5. ῬΡο5. πα πηρονῇ, 
1 1766), 2. ΔοΥ. : ΤῸ βέαηά.--- 

; σαραϑῖο μαι, 1. 

1.6.}} ἰόντων : 

ἔο 56έ,} 
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9. Ῥαββ. : ἵ-στἄ-μαι, Ρ. ἕστα- 
ΔΟΡ, ἐστἄθην, 1. Υ. 

σταθήσομαι, 10 ὧδ 5εὲ οΥ 
ρίαοσεά; ἐο δέαπαᾶ ; οἵ. το. 2 
τη ἴο 8δη8. τοοῦ, ΒΎΝΑ, ἢ 
Ξιαῃᾷ “Ὁ ΤΑῚ δὰ (Ξ βία- 

Ῥ. 
0)7. 

ἰσχῦ- ρός, ρά, ρόν. (]. [ἰσχύς, 
ἰσχὕ-ος5, ““5ίτϑηρίῃ ᾽᾽] (“Ῥοῦ- 
ταϊηϊηρ ἴο ἰσχύς ἢ ὨΒρΠΟ06) 

[1, ϑέγοησ.---ῷ, Ψ|οϊοηδ, 65- 
' Ο685106, ϑΕυ 676 ; 5, 14;; 

ἰσχῦρ-ῶς, «ἂν. [ἰσχυρ-ός, 
ΚΡ γΟΩρ᾽ 1(ς“ ΒΓΟΠΡΊγ᾽᾽; Β6Π66) 
τας μόρα πὰ ἐμ ηϑὲ ψ, Ὁ67 7. 

ἰ-σχ- ὕς, ὕος, ἕ. [ον ἰν- σχ- ύς; 
ἔν, ἔς, ἱν- ὅς, Δ ξοτοο, ῬονοΣ ἢ 
σχ; ἃ τοοῦ οὗ ἔχω, “ἴο Ππᾶνο᾽ ᾿ 
(“ὙΠΟ [Πϊηρ' Παν]ηρ ἔς ΄; Π6Π06) 

.1, ϑέγοησέδ, φιϊσῆΐ, νοῦν οὗ 
ΒοαΥ οὐ' μη η.---2, 4 δἐγοησ 
ὕογοο οὗ Ξο] άϊθυ8. 

ἴσ-ως, ἄν, [ἴσ-ος, “Θα04]᾽] 
ἐμήπ: Αἴζοῦ. {π6 τϑηπον οὗ {6 
ἴσος "; ΠΘμ66) 1, ΖΤύχιαϊ.-ττ 
ΚᾺ Ῥγοϑαῦῖῳ, »εγἤαρϑ. 
᾿ ἰχθύς, ὕος, τη. 4 81. 
᾿ ἰών, οῦσα, ὄν, Ῥ. Ῥγο5. Οὗ 
2. εἶμι ;---- αὖ 8, 18 ΞΌΡΡΙΥ ἡμῶν 
(βν. Ῥγοοθαϊηρ ἧμᾶθ) μι} 

ἄοη. Αὐ5, [8 1181. 
ἴωσι, 9. Ρ615. Ρ]ΌΡ. ΡΥ65. 

5]. οἵ 2. εἶμι. 

κἀγώ ΞΞ᾿ Καὶ ἐγώ. 
καθ᾽; 868 κατά. 
κἄθ-αίρω, καθἄρῶ, Ρ-. Κε- 

᾿ κάθαρκα, 1. λον. ἐκάθῃρα, ν. ἃ. 
70 ριην, οἰεαη86 :---καθῇραι 
τὸ στράτευμα, ἕο »ιηγ7 ἐΐθ 
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ΟΥ̓ 0, ἴ. 6. ο οΟἰθαηθθ 10 ἔΓΟΩΣ 
86 Ρο]]αὔϊοη δηα ρου 10 δᾶ 
οοπὐγαοίρα ὈΥ ὕπ6 υηυγᾶρν οὗ 
ὑῃ6 {γθ6 τἰηραββαάουβ, 7, 85 
[ακίη ἐο ὅδῃβ. τοοῦ ΟὔῬῈ, “ἴο 

Ρανὶν ᾽1. 
κἄθά-περ, Δαν. [κἄθά {(-Ξ 

κἄθ᾽ ἅ), ““Δοοογάϊηρ 8485, ᾿πϑῦ 
5 6πο] ὔϊο περ] ὥμδέ α5, 
ἰά6 α5, ϑααοέϊῳ α5. 

κἄθαρ-μός, μοῦ, τὰ. [καθ- 
αίἰρω, ““ἴο φυγην," {ῃτουρἢ 
ψ Ρθα] τοοῦ καθαρ] 4 ρυγυ- 
ἔπ, ριεγὶβοαΐξίοι ; 7, 86; 566 
καθαίρω. 

κἄθ-έζομαι, ἔ. κἄθ-εδοῦμαι, 
Ἰαΐογ κἄθ- εδήσομαι, ν. τηϊά. [καθ᾽ 
(ΞΞ κἄτά), “ἄονη᾽"; ἕζομαι, 
““ἰο 510] ΤῸ 5͵έ ἀοιυη, δϑαΐ 
οἸἠεἷ5 561}, ἑαζο ομδ᾽ 5 δϑαέ. 

κἄθ-εύδω, ἔ, κἄἂθ-ευδήσω, Ῥ. 
κεκἄθ-εύὐύδηκα, 1. δον. ἐκᾶθ- 
εὐδησα, ν. τ. [κἄθ᾽ (ΞΞ κἄτά), 
ἢ “βγη θη ηρ ̓  ΟΪῸΘ ; 
εὕδω, ““ἴο 51660Ρ᾽] 70 5ἴθφερ. 

κάθ-ημαι, ᾿ΏΡΟΡ, ἐ-καθ- 
ἤμην, Ἰογροταῦ. κάθ-ου (ΘΟ Υ. 
ἔν. κάθ-ησο), ἰηξ, καθ-ῆσθαι, 
Ρατῦ. καθ-ήμενος, ν. τηϊά, [κἄθ᾽ 

᾿ κἄτά), “ἀονῃ ᾿; ἧμαι, 
““ἐο 51:0 ΤῸ εἰέ αἀοιση, ἐο ὃ6 
δοαΐεα, ἐο δ5δϊέ;-- οὖ 8, 15 τὸ 
καθῆσθαι 15 ἃ γοΙΌ] βαϊβύ. οὗ 
Ασα. 6886; 568 1. ὅ, ῃο. 2. 

κἄθῇραι, 1. δΔοΥ. ἴῃ, οὗ 
καἀθαίρω. 

κἄθίστάᾶσαν, 9. 65. ὈΪΌΓ, 
προ γε, ̓ πα, οὗ κἄθίστημι. 

κἄθ-ίστημι, ἢ. κατα-στήσω, 
1. δΣοῦ, κατ-έστησα, Ῥ. καθ- 

ΝΟΓΑ ΒΟΖΣΑΔΥ. 

Ι ἐστηκα, 2. ΔοΥ. κατ-ἔστην, γ. ἃ. 
απᾷ ἢ.[ καθ᾽ (ΞΞ κἄτά), “ἀοτη""; 
ἵστημι, “το οαι86 ἴο 5βίδηᾷᾶ "ἢ 
1, Αοὔ. : Τὴ ρῬγ65., ρογῇ,, ξαύ., 
1. Δ0.: 8. Οὗ ρυλγαβ, δέο. : 
Τὸ 5εέ, αὐγαησο, δέαξϊοΊ.--- Ὁ. 
7ὸ ὀγίηρ ἴο ὑτῖα]; 7, 94.---2, 
Νααΐ. : [ῃ φΡογῆ,, δι υροσῆ,, ἀμα 
2, 80Γ. : ΤΌ 86ἐ ο"θ᾽ 58 8ε1} ἀοιυΉ, 
ἕο δέξο, ἐο δ δεέ, οἷο. 

καί, οοη]. : 1. 4η64, αἴϑο : --- 
καί ., Γ ΓῚ καί, δοέλ, . ΕΣ , απα Σ 

καὶ ᾿ς ΣΊΜΩΝ τς κω ΡΝ 
ν᾿ ἀμ .... .. απ αἶδο..- 

καί γε, απ ἱἐπαφεοί, πϑοᾶ ἴο 
ἰηὐτοάποο βοιηθύϊηρ' ΤΏΟΓΘ 
ΘΔ ὐϊο :---καὶ γάρ, 8. 61110- 
168] τηοάθ οὗ χρυ βββίοῃ γγ Π 6 ΓΘ 
καί γοϊζογαΐθβ, 85 1 ὑγθῦο, δὲ 
ἢδὰ5 φιοοθᾶθα, ψηῖ]]6 γάρ 845- 
ΒΙΡῺ5Β ὕπθ ΥΘΆΒΟὴ ἴῃ ΜΔ 
ἔΌ]]ονγ5; 6. φ. αηα (ΘΌ0 ἢ ἀπᾶ 
ΒΌΘΙ 15 [26 6856, 07) 1 ΒΩΥ͂ 50) 
͵7ο᾽; Ὦθῃοθ, δΟΠΙΠΊΟΉΪΥ 16ῃ- 
ἀεονρα, σηὰ ἐγεῖψ, ζον" ἱπαφοα, 
707 οΥΓ α ϑιγοέυ.---2, Το γηλ Κα 
᾿ἃ γα ΟΥ βία θιηθηῦ ϑιρῃδίϊο : 
Α15ο, ἐοο.---ὃ. Ἑυθη :---καὶ εἶ, 
δυθ τῇ, υϑοὰ ἴῃ ἃ βυρροβοᾶ 
6486 ΜΥΒ1Ο ἢ ἄοο5 ποῦ οχἰβύ, απ 
ὙΥ ὨΙΟ. 15 οἴὔθη ἴο θ6 τϑσαγᾶραᾶ 
8.5 ΤΏ ΟΒ51Ό]6 :---εἰ καί, ἐγ ουδη, 
Ὁ ἱπαφοα, αἰέλοισἧ, αἰϊοιυίης 
ἐμπαΐέ, Δ11ονγ5. βου ηρ' πο ἢ 
ἀο65 ΟΥ̓ Ὑ011] ΓΘΑΠΥ οχἰβῦ, Οὐ Π85 
οχἰβίβα.---4, ΙΓ Ῥαν οἰ ρΙ65 τὺ 
Τλοιισῆ, αἰέμοιρί, αἰδεϊέ. 

καί- περ, οοη]. [καί, “ ἀπηᾷ "ἢ; 
ΘΏΟΙ16 Ῥανύϊοϊα περῇ «Απώάᾶ 
᾿ἐλοισὰ Ἰπαφοα, αἰέξοισῆ. 



ΟΞ ΒΟΣΜΑΥ. 

καιρός, οὔ, τη. Οὗ ἄζλωο: 1. 
7116 γίσμξ͵. ἐϊηϊθ ΟΥ̓ 56α80Ή}; ὦ 
έ ἐΐο, ορρογέιηϊέψ, οὗο.---2. 
ΥΠῈ ἃ ὕσηβθ οὗ εἰμί (ἐο 66), 
Δηα (0114. Ὀγ Τηΐ : (1 ἐδ, οἷο.) 
ἐΐηιθ ἐο ἀο, οἔο. [αἰκῖῃ ἴο ὅδ η5 
ζαΐψα (ἴον ζἀγίψα), “τϑαᾶγ ᾽᾽]. 

καί-τοι, «ἂν. [καί, ““4ηα ̓; 
τοι, ““ἰηαρρᾷ 7] 4πά4 ἱπαφοώ; 
απῷ ψεΐ, αἰέλοισ τη ἐγμέδ.. 

καίω (Αἰίϊο κάω), ἢ, καύσω, 
ῬΡ. κέκαυκα, 1. ἃοῖ. ἔκαυσα, 
Αὐἰο ὄκει, ν. 8.: 1. Δοῦ. : ἃ. 
710 ζίμαϊο, δοέ οἹ 7176.---Ὦ. Το 
διγ, οακέογῖχο ; 8, 18.---ὦ, 
Ῥᾳβ5. : καίομαι, Ρ. κέκαυμαι, 
1. δον. ἐκαύθην, 1. ἔα. καυθή- 
σομαι, Το δὲ διγηεά, ἐο ὧθ 
αοεέγουοα ὧν 776. 

κἄκιστος, ἡ; ον ; 866 κἄκόξ. 
κἄκός, ή, όν, 824]. Βαά οἵ 

105 Κιηᾷ, ουΐϊὶ ;---οαὖ 8, 22. νι 
Ῥαγυιινο θη, [ὃ 112 «μὰ 
«Νοί6]: τοῖς κακοῖς αὐτῶν (ΞΞ 
τῶν ἀτακτούντων).----Α5 Θαθδῦ.: 
8. κἄκόν, οὔ, ἢ. (4) 4 δαά 
ἐμῖηφ; ατ δυϊΐ, ηιὶδ ΟΥ̓ ἔτι716.---- 
(0) ΤΠεέ, ηιϊδολίοῦ, δλαγΏΉι, 
ἡη 77 ..---Ὁ. ῬΙαν, : κἄκά, ὧν, 
δ υ Ὲ Ατσί.: 
ευἱξὝ ἐλίηφδθ, ἐλ6 Ἰη7ι7165 ; 
8,26. 5 ΟὐμΡ.: κἄκ-των ; 
ϑαΡ.: κἄκ-ιστοξ. 

κἄκ-ῶς, ταν, [κἄκ-ός, “Ὀα4᾽] 
(“ Αὔὔον ὑΠ6 τηάηηον οὗὨ {Π6 
κἄκός "; Ὦ6η66) 75) ὦ δαά τσαῦ, 
δααῖΐνψ, εἰ :---κ᾿ακῶς πάσχειν, ἕο 
ὃθ ἡ δαά οα86, ἐο ζαγε εἰ, ἐο ὃ6 
ἐγεαέοα εἰ, ἐο γεοθῖυθ᾽ “7.716 : 
--ἴον κακῶς ποιεῖν, 566 ποιέω. 

“4;»ιαὖ. Βοοΐ Γ΄. 
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᾿ κἄλἄμη, η5, ἴ. 116 δέαϊζ οὐ 
δέγαιυ οἵ σογη:---σὺν τῇ κἄλἄμῃ, 
(υυἱέδ, 1. 6.) τη ἐδ δίγαιυ, 
4, 27. 

κἄλέω -ῶὥ, ἢ, κἀλέσω «πὰ 
κἄἀλῶ, ῬΡ. κέκληκα, 1. ΔδΟΥ. 
ἐκάλεσα, ν. ἃ.: 1. 10 οαἰΐ, οαἰὲ 
ἕο οΟἼ6᾽5 δεῖ, ϑδιηιηλοη, οἷο. ; 
--᾿ῶοὖ 6, 8 νιὑμουαῦ Ασα. οὗ 
ΠΘΑΙῸΡ Οὐ ]θοῦ.---2. : ἃ. 10} 
ΒΘοομα. Ασο.: 170 οαΐΐ ομ0 
Παὖ ψ 1} 15 ἀρποίοα Ὀγ {Π6 
Βθοοημα Αοο0.---Ὁ. Ῥα55. : ὙΥ10}} 
{Π6 βϑθ οα86 [Ὁ]]Οννηρ', ἃ 5 
Ῥγθοραΐϊηρ, ὑμθ νϑὺῦ: 170 ὅθ 
οαἰϊε βοιηθίῃϊηρ'.--τθῦ, Ῥαγῦ. 
ὈΙΓΘ5. Ρᾳ585. νἱῦἢ Ατῦ. : 7.6 80 
οαἰίθά: ---- τῆς μητροπόλεως 
καλουμένης, ἐδ ηιοέγοροῖδ 50 
οαἰοά,4, 18.---- Ρα585.: κἄλέομαι 
-οῦμαι, Ρ. κέκλημαι, 1, δοῦ. 
ἐκλήθην, 1. ἢ, κληθήσομαι. 

καλ-λ-ϊερτέω -ὥ, ἢ, καλλ- 
ἵερήσω, Ρ-. κεκαλλϊέρηκα, ν. Ἡ. 
[καλ-ός, ““Τανοῦγα]ο ᾽ (0 ἢ 
λ ἀουθ!οᾷ, ἃ5 15 οἴδοη Π6 οαϑο 
Ϊῃ ὑγΟΡ ἀ5β. σοιηρουπάρα νυ} 
10) ; ἱερ-ά, ““ Βλογιῆοο5᾽)} Ζ70 
παΐθ ζαυοιγαῦϊο δαογίοε5, ἐο 
᾿οδέαϊν φοοά οπιθη8.---Μ ΠΑ. : 
᾿καλ-λ-ἴερ-έομαι -οὔμαι, 1.ΔοΥ. 
᾿ἐκαλλϊερησᾶμην, Το οδέαϊη 
'9οοά οπιθηὴβ 70.) οπϑ᾿5 8617, 
οἴο.; 4, 22. 

Καλ-λ-ῖ-μᾶχ-ος, οὐ, 11. 
[καλ-ὄός, ἴῃ ΌΓΟΘ. οὗὨ ““πΟ0ΌὉ]6 ᾿"; 
Δ ἀουθ]οα (566 καλλϊερέω) ; (Ὁ) 
᾿ΘΟΠηθοῦϊο γΟΥΡΟ] ; μᾶχοεομαι, 
““ο βού 77 (Ομο ννῃο ἢρπηΐϑ5 
ΔΟΌΙΥ 7 Οαἰἰιηιαοΐηιδ, ; δὰ 

Κ 
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Αγοδαϊδη 0 τψγὰ5 βϑθηῦ ὈΥ͂ 
ὑΠ6 ατθθὶκκ ὩΓΙΩΥ͂ ἃ5 ΟΠη6 οὗἉ {16 
ΘΙ θαΒΒΔΟΟΥΒ. ΟἹ ἀοϊοσαῦθθ ἴο 
6 5ιπορθαῃβ ; 6, 14. 

καλ-ός, ή, Ἔν, ὔῦν! 5. Ἐ. β 

ΓΟΣΡΚΖΦ{Ψ((.Κ.ΈΕ. 

116 Οαγαϊολὶ, ἃ Ῥθορὶθ ἴῃ- 
ΒΑ ΙΙηρ' [Π6 ΠΙΡῊ πγοι δ Ἰ ΠΟῈ5 
ὑχαοῦ Ὀθύνθθη Ῥογβία δηὰ Με- 
Βορούβῃηϊδ ; ἐλ τη οάοτ Αγ 5. 

καρπ-όω -ῶ, ἢ, καρπώσω, 1. 
«“Βοαινέϊῥιϊ, δεοακιέφοιιδ, ἀαπά- δου, ἐκάρπωσα, ν. ἃ. [καρπ-ός, 
80Ώ16.---ὦ, αϊγ, σοοά, οῳοοί- 
ἰομέ.---Ξ9, Νοδίο, ὀγαυο.--4. 
οποινγαδίο, σἰογίοιιδ. ---- ὅ. 
“αυοιγαδίο, ργορτέϊοιιδ, ατι- 
δρίοϊοιδ. ἘΘΞ Οὐ. : καλ- 

Ἄνα 1 70 πιαζεξ, ΟΥ ὄδατ, 
γέ. ---- Μιὰ. :  καρπ-όομαι 
-οῦμαι, ἴ. καρπώσομαι, Ρ. Ρᾶ58. 
ἴῃ τ᾿], [Όγ06 κεκάρπωμαι, 1. 
8ΟΥ. ἐκαρπωσᾶμην, (“ΤῸ σοῦ 

λίων ; ὅ0}.: κάλ-λιστος [ακὶη ἔγαϊῦ [Ὁ ΟΠ Θ᾽ 5. 561; Ὠδη066) 
ἴο ϑὅδηβ. ολᾶγ-ε, ““ Ὀραπ α1᾽᾽].. 

καλ-ῶς, αν. [καλ-ός, “Ὀρδυ- 
18], Βοποῦχθ 18 7 (“ Αἰτον 
6 ΤΠ} οὗ ὑπΠ6 καλός ἢ; 
ἮὮ6η66) 1, “Βεακνέϊιμίῳ. ---- 2. 
Κιὶπαίΐῳ, ζαυοιγαδίῳ.---8. Ἡοίί, 
τη ὦ γίγἠέ οὐ ργορϑῦ ιτυαῦ,.---4. 
«Ποποιιγαδίῳ, ποδίψ, δγαυείψ. 

κάμνω, ἢ, καμοῦμαι, Ῥ. κέ- 
κμήηκα, 2. 807, ἔκαᾶμον, ν. ἢ. 
1. Το ἰαθοιιν", ἐοϊϊ.----ὁ, Τὸ δ6 
δίολ ΟΥ εἰ [γοοῦ καμ,, Κη ἴο 
ϑδηβ. τοοῦ ΟΑἸ, ἰη [6 ΟΥΙΡΊΠΔ] 
Βιρ:ϊΠοιύιο ““ἴο σοῦ {ϊτρᾶ ἢ; 
86, εἰδοὸ, ἴο ϑδηβ. ᾧφαῇϑ, 
ΟΣ ΚΉ 

κάμνων, ουσα, ον, Ῥ. ῬΥ͵ΒΒ. 
οἵ κάμνω.---Α5. Βαθδῦ. : κάμν- 
οντες, ων, 1}. ρὶυν. ἢ 
Ατνῦ.: Ζ7.6 δἱοΐ. ---- ΝΒ. οἱ 
κἄμόντες, ἀπ οἱ κεκμηκότες, 
(ἐᾷοδο τοῖο λαῦο ἰαϑοιιγοα, απὰ 
ὙΥΠΟ56 Δ θΟῸΓ 15 ραϑὺ ἃ ΟΥ̓ΘῚ; 
ὁ, 6.) ἐΐλε ἀφαά. 

1, κἄν (:-Ξ καὶ ἄν), οοῃη]. 
υφη 17. 

2. κἂν (:-Ξ καὶ ἐν) 4πώ ἴῃ. 
Καρδοῦχοι, ὧν, 1η. Ρ]αΓ. 

1 Αοο. οὗὁἨ ὑμϊηρ᾽ : 7Ὁ ἐαζε, 
ΟἹ φοέ, 070}5 7γΓοηι; ἐο σαΐξλεγ' 
ἦ. ἐΐθ ἡγεῖ οὔ; --παῦ 8, 12 
ΒΌΡΡΙΥ αὐτόν (ΞΞ τὸν χῶρον) ἃ 8 
[Π6 Ασα. ἴον καρπούμενον, ἃ 5 
611} 85 δἵξδου {ῃ6 φυθοθαϊηρ' 
ἔχοντα. 

κάρὕον, ου, Ὡ. «4 πειέ οἵ Δγ 
Κιηᾷ :---κάρνα πλατέα, (ευὐΐάο, 
οΥ ὄγοαάα, πο ΐδ; 1. 6.) Ολοδέηεξς, 
4, 29. 

κἄτά (Ὀεοΐοτο ἃ βοῦν νοννοὶ 
κατ᾽, ὈΘΙΌΓΟ 8 ἀβρὶ "αἰ θα νονν 6] 
καθ᾽), ρτθρ. : 1. 1 ἀθη. : 
8. Ζ)οιυῦυ 770η1ι.---Ὁ. Ζοιυη 
ὩΡΟΉ ΟΥ̓  ΟὔΕ}".---Ο. 7Ζ)οιση, ο. 
--ἃ. Τοιῦὴ προ ΟΥ ἐοιυαγαδ. 
--ὦ. ὙΠ Ὲ Αοο.: 8. “Φοιρῦ 
αἴοηφ οὐ «εὐἱέϊ.----Ὁ. ΟΥ̓ Βρᾶ6θ6 : 
(Α) ΟἩ, οὔον, ἐλγοιρσλοιέ.---- 
(0) “οινη, αἰοηφ.---(Ὁ) Οη, ἐη, 
αέ.---(α) Βῃ :---κατὰ θάλατταν 

. κατὰ γῆν, ὃν δεα. .. ὃν 
ἰαπά, 4, 1.---ο. Ορροϑδίέο, οὐεγ 
αφαϊηϑέ.----α. 1ιΒυ υδῖν 6] νυ ο7᾽ 
Οὗ τη: Βῳ :---κατὰ μέρος, 
ὃψ ἐμγη, ὃψ ἐμιγηδ5, 1, 9 .:---κατὰ 
ἔθνος, παίίοη ὃψ παΐξϊοι, ὃψ 

ΝΥΝ με διά. Δ μὰ μωὰ « 



ΓΟΟΌΖΣΑΟΥ. 

μαξϊοη, ὅ, Ὁ :--ἰκατ᾽ ἐνιαντόν, 
ψ θα) ὧψ ψθα, ψϑαγίψ. --- 
θ. Οὗ Ῥύγροβο, δϑέο. ΖΡ, 
αὐέον, ἴη) δϑαγοῦ ο7: -- καθ᾽ 
ἁρπᾶγήν, τη δοαγοῖ, 07, ρίιηα67.. 
-- «οοογαϊηφ ἐο, ἐν αοοογά- 
αηοθ υἱέϊ : ---- κατὰ δύνᾶμιν, 
ασοογαϊη ἐο (ουΥ) αὐιἰέψ ΟΥ̓ 
»οιυθ7".---Ὁ“. «φσαϊηδέ.---, ΕῸΣ 
κατὰ μικρά, 566 μικρός. 

κἄτἄ-βαίνωυο, ἔ. κἂἄτᾶἄ-βή- 
σομαι, Ῥ. κἄτἄ- βέβηκα, 2. δον. 
κἄτ- έβην, ν.". [ κἄτά, “ ἀοννη"}; 
βαίνω, ““ἴο σο᾽Ἱ 170 40, ΟΥ 
οοηῖο, αοιῦλ; ἐο αεοϑοορηα. 

κἄταἄβάς, ἄσα, ἄν, Ῥ. 2. 80". 
οἵ κατἄβαίνω. 

κἄταβἄἅ-σις, σεως, ἢ. [κἀτᾶἄ- 
Βαίνω, ““ἴο ἀαβορηα,᾽ ΓΟ Ρἢ 
γΘ 8] τοοῦ καταβα (-Ξ κᾶτά; 
βα, ἃ τοοῦ οὗ βαίνω)} (“Α 
ἀθβοθηάϊηρ ᾿; Β6Π06) 1. 4 ἀ6- 
δοθηέ, ὦ τὐα οὐ φοαά (οιυΏ.---- 
Ὦ, Α πιαγολέηρ, οὐ πιαγοῖ, 
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ἄονῃ ΠπῸΠ] {Π|6 ΠΡ) 8085 ο 
Ιαπα ἢ; ἤθη06) 70 ὀγίηρ τηέο 
ρογέ. 

' κἄτἄ-δικαζω, ἢ, κατᾶ-δὶκ- 
ἄσω, 1. Δοῖ.. κατ-εδὶκᾶσα, ν. ἃ. 
[κἄτά, ἴῃ ““ βίχσθηρ θη ϊηρ ἢ 
ἔοτοο ; δίκάζω, “ἴο ρῖνα υ6σ- 
τηρηὖ .,] (Τὸ σῖνθ ὑμπουουρ] 
7υαρτηθῃῦ ᾿᾿; Π6η06) 70 ἀφοῖαο, 
ΟΥ αφοίαγθ, ὅψ ϑρῦθδα 760- 
γηοηέ ; 8, 21. 

κἄτἄθέμενος, ἡ, ον, ".. 2. 801. 
"14, οἵ κἄταἀτϊθημι. 

κἄτά-θῦω, 4“ κατᾶ-θῦσω, 
1. δον. κὰἀτ-ἐθῦσα, ν. ἃ. [κᾶἄτά, 
Ϊῃ “βγη ῃθηϊηρ' ὁ ἴΟΙῸΘ ; 
θύω, ““ἴο 5εονῦῆοο] 1. 70 

᾿δϑαογίζοθ; -- αὖ ὅ, 8 κἄτᾶ- 
θυσάντων (ΒΌΡΡΙΥ αὐτῶν) [15 
ἄβφη. ΑΡ5. 1181].---ὧὦ, 70 
ο[7ν, ἀφαϊοαέο.--- Αὐι Τὴ Πηἰϊν6 
ῬΙθοραρα Ὀγ΄ δὴ Αο0. 15 50}16- 
{1π|60ὸ5 υϑοᾷἃ ΦΌΒΟΙ αὔθ [ἰὴ 
ἐς Ὑγ 15}. 685 ̓ Δηα ““ ΣΒΟΥῚΡΟΙΟΏ8.᾽ 

αοιυν ἴγοη ᾧῃ86 ἰπύθυϊου οὗἹ ἃ βηϊζθ νοῦ, Πονον οὶ, Πδ5 
ἴο ὑμ6 586 οοδϑὺ 

(ορρῃ. ἴο ἀνὰβᾶσι5), ὅ, 4. 
κἄτἄ-γοητεύω, ἢ, κατᾶ- 

γοητεύσω, ν. ἃ. [κᾶἄτά, ἴῃ 
“ς ΒΓ Θ ΠΟ ΠΘΏΪΠρ᾽ ᾿ἢΤΌΓΟΟ ; γὙοητ- 
εὐω, “ἴο οΠιοαῦ, 07) ὑγῚῸ Κ, ΠΚ6 
ἃ γόης, γόητ-ος, ἸαροΊου ᾽] 
10 οὐφαέ, οΥ ἐγίοῖ;, ἐλογοιρῆ- 
ἐν ---Ῥᾶβ8. : κἄτἄ -γοητεύομαι, 
1. Δοῦ. κἄτ-εγοητεύθην. 

κἄτ-ἄγω, ἢ, κἄτ- ἄξω, Ρ. κἂτ- 
ἄγήοχα, 2. ἃοΥ. κἂτ-ἠγᾶγον, 
ν, ἃ. [κἄτ-ἀ, ““ἄονη ᾿᾽; ἄγω, 
“ἴο Ὀγϊηρ ᾽᾽.] Οὗ Β}105. ΟΥ' Ρ61- 
ΒΟῺΒ ἴῃ ἔδθῃι: (“ 10 Ὀχΐηρ' 

ἃ ΟΘΟΌΏΓΥ αούσα! νυ ἴο Ὀ6 ΒΌΡΡΙΙ6α, 6. 9. 
θέλω οἵ εὔχομαι. 5 15 06 
ΟΆ56 νυ 0Π16 ΤΠ ν 685 κατα- 
θύειν ἃ ἐπισκευᾶζειν αὖ 8, 12. 
ΘΌΘΠ [ΙηΠηϊῖνο5 δγ6 οδ] ρα 
“«Ορίαςινα] [πη 1ν 65.᾿ 

κἄτἄ-καίνω, ἔ, κἄτἄ-κανῷ, 
2. ἃ0}. κἄτ-ἐέκἄνον, ν. ἃ. [κἄᾶτά, 
'ῃ “βγη ῃθηϊηρ ὁ ἴοτοθ; 
καίνω, “ ἴο Κ1}], 5Β'αγ 7 70 Κιὶἰΐ, 
δίαψ. 

κἄτἄ-καίω, ἔ, καἀτᾶἄ-καύσω, 
Ρ. κἄτἄ-κέκαυκα, 1. 80}. κἄτ- 
έκανσα, ν. ἃ. [κἄτά, ἴῃ ““ἴῃ- 
ἰθηβῖνο" ἴογοθ; καίω, “ἴο 

Ξ. ὦ 
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θαυ. ΤῸ διγη σοτιρίοέεϊψ, 
δωγην τ, σοηδιηηθ ὃψ 717.--- 
Ῥαβ5. : κἄτἄ-καίομαι, ᾿. κἄτᾶἂ- 
κέκαυμαι, 1. ἃοΥ. κἄτ-εκαύθην, 
1. ἑαύ. κἄτἄ-καυθήσομαι. 

κἄταἄκἄνοιεν, 8. Ῥ618. ΡὈἷαν, 
2. 8οῖ', ορῦ. οὗ κατὰἄκαίνω. 

κἄτακανών, οὔσα, ὀὁν, Ρ. 
2. 801. οὗ κατἄκαίνω. 

κἄτα-κλείω, ἢ. Αὐἰϊο κᾶτα- 
κλιῷ, 1. 8δο:. κἄτ-έκλεισα, ν. ἃ. 
[κᾶτά, ἴῃ ““βγθηρ μοθηϊηρ ἢ 
ἴογοθ ; κλείω, ““ ἴο 5Βῃαὺ᾽) 70 
δίμέ τ, Θηοἶοδ6. 

κἄταᾶ -κωλῦωι, ἔ. κατᾶ- 
κωλῦσω, 1. ἃοΥῦ. κατ-εκώλῦσα, 
ν. 8. [κἄᾶτά, ἴῃ ““βύγθηρ ῃθη- 
1ηρ᾽ ἔΌγο6 ; κωλύω, ““ἴο Βίη- 
ον] (“Τὸ Βίπάρυ "΄; Πθῃοθ) 
10 ἄθθρ δαοΐῖ, ἄἀθέαϊη ;----αὖ 
2, 16 0114. Ὀγν ἄρῃ. ἀθηοίϊηρ: 
ἃ Ραγῦ ἃ8 ὩθᾶτοῚ ΟΡ]οοῦ : κἄτ- 
εκώλυε τῶν ὅπλιτῶν, Ζερέ 
δαοῖ 5οηϊθ ΟΥ̓ἨὨ ἐδ Ππορί[ϊέε5 
[8 112, Οὐ. 21. 

κατάλαάᾶβών, οὔσα, ὀν, Ῥ. 
2. 801. οὗ κατάλαμβᾶνω. 

κἄτά-λαμβάἄνω, ἔ. κατᾶ- 
λήψομαι, ». κἄτ-είληφα, 2. δοΥ. 
“κἂατ-έλᾶβον, ν. ἃ. [κᾶἄτά, ἴῃ 
“βγη ΘΗ Προ "ἢ ἔΌΓΟ6; λαμβ- 
ἄνω, ““ἴο ΔΚ6᾽ 1. 70 ἑαζο 
»οδϑδϑθϑϑδίοῃ, οὐ, δϑῖζθ, οσοιρῃ.---- 
2. Τὸ ἑαζο λοϊά οἵ, ουογέαζε, 
οαέοΐ, σοΉ16 τ ευἱέἢ.---ὁ, 70 
“νά, ἀϊδοουθῦ. 

κἄτἄ-λείπω, , κατἄ-λείψω, 
Ῥ. κἄτἄ-λέλοιπα, 2. 807. κἄτ- 
Ἑλιίπυν»,. Ὁ» ἃ... [κἄταντολὴ 
»᾿Βύγοηρ  ΠΘΏΪηρ ἴΌγΟΘ; λείπω, 

ΡῬΟΟΜΒΟΣΑΆΑΥ. 

[ ἴο Ἰραγο᾽)] 1. Αοὔ.: ἃ. 7Ὸ 
᾿ἰθαῦθ δοἠὶπά.---Ὁ. 10 γογδαΐο, 
αδαπάοη.---ὦ, Μιά. : κἄτἄ- 
λείπομαι, ἔ, καἂτἄ-λείψομαι, 
2. 801. κἂἄτ-ελϊπόμην, (““ Τὸ 
Ιθανθ Ομ Θ᾽ 5 561} Ὀθῃϊηα ""; ὁ. 6.) 
10 δία, οὐ γοηναΐη, δολῖπα. 
--ϑ. Ῥαββ8.: κἄτἄ-λείπομαι, 
1, 801}, κἄτ-ελείφθην, 1. ξαΐ. 
κἄτἄ-λειφθήσομαι, Ὁ ὃδ ἰε7ὲ 
δολιηά. 

κἄτἄ-λεύω, ἢ, καἀτᾶἂ-λεύσω, 
1, δοῖ.. κἄτ-έλευσα, ν. ἃ. [κἄτά, 
Ϊη “βγη ΠΘηΪηρ ἡ ἴΌΓΟΘ ; 
λεύω, ““ἴο 5ὔομθ᾽"} 70 ϑέομϑ 
ἐο ἀϑθαέίῆ. --α Ῥαβ5.: κἄτἄ- 
λεύομαι, 1. 801. κἄτ-ελεύσθην, 
1, Ε. κἄτἄ-λευσθήσομαι. 

κἄτἄλϊπών, οὔσα, 
2, 8οῖ. οὗ κἄτἀλείπω. 

κἄτἄ-λογϊζομαι, [. ᾿κἄτἄ- 
λογϊοῦμαι, 1. 8δο". κἂἄτ-ελογ- 
ἱσᾶμην, ν. τηϊᾶ, [κἄτά, ἴῃ 
“ἐ βύγθηρῃ ΘΏΪηρ' "ἢ [ΌΓῸ6 ; λογ- 
ἴζομας.. “ἴο τοοκοῖ "7 Ὁ 
γϑοζοῦ ; ἕο σοτηΐ, ΟΥὁἩ ἡ ηλῶθγ,, 
{. 

κἄταἄ-λὕω, ἢ. κἀτἄ-λύσω, 1. 
801, κἄτ-ἐέλῦσα, ν. ἃ. [κἄτά, ἴῃ 
“ἐ ΒΟΥ Θηρ  ΠΘΏΪηρ᾽ ᾿᾿ ἔογοΘ ; λύω, 
“«{ο η]οοβο ᾽᾽] (“Ἰὸ αμ]οοβο᾽"; 
Βθη66) Οὗ νϑΐ, οέο. : 1ο οηά, 
ριιξ αὐ εμὰ ἐο;---οῦ ἤ, 27 
ΒΌΡΡΙΥ αὐτόν (ΞΞ τὸν πόλεμον) 
αἴΐον κἄτἄλῦσαι. 

κἄταμάθών, οὖσα, ὄν, Ῥ, 
2. 801. οὗ κἀἄταμανθἄνω. 

κἄτἄ-μανθᾶάνω, ἢ κᾶτᾶ- 
μαθήσω, ». κἄτἄ-μεμάθηκα, 2. 
80Γ. κἂτ-ἐμᾶθον, ν. ἃ. [κᾶἄτά, 

ὄν, 8, 
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ἴῃ ““Ἰηὐοηβῖνο ᾽᾿ ΤΌΓΟ6 ; μανθάνω, 
“00 ΙΘΆΣῚ. ] 1. 70 ἰδαγ, ΟΥ 
οὔδογυοθ, εὐοἰΐ οὐ ἐπογοισλίῃ ; 
ἔο εἰπαἀεγδέαηα οἰθοαγίῳ. ---- ὦ. 
νυ Ῥαχῦ. ἴῃ οοποοτὰ ψ]Ὁ} 
ϑαθ]θοῦ οὗ νϑὺῦ: 70 ηα ον, 
αϑδοογέαϊῃ, αἰϊδοουθλ' ἐδαΐέ :--- 
κατέμᾶθον ἀναστάς, 1 ζοιηά 
ἐλαέ 1 δἰοοῦ τ ΟΥ 7056, 
8, 14. 
,κἄτἄμεϊναι, 1. 80... ἰηῇ. οὗ 

κἄτἀμένω. 

κἄτἄμείνῃ, 8. Ῥ615. 5]Π΄. 
1. δου. 50]. οὗ κἀτἄμένω. 

κἄτ-ἄμελέω -ἄμελῶ, ἢ, κἄᾶτ- 
αμελήσω, ν-. ἢ. [κἄτ-ἀ, ἴῃ 
“ς ὐγοηρ  μΘηΪηρ " ΤΟΥῸΘ; ἀ- 
μελέω, ““ἴο Ὀ6 ΘΟ 61655 70 
ὦ οαγοίθδ5 ΟΥ ἠδοίϊσοηέ; ἐο 
πορίδοί ΟΥο᾽ 5 απέψ. 

κἄτἄ-μένω, 1. ΔοΥ. κἄτ- 
ἔμεινα, νυ. ἢ. [μᾶτά, - ἴῃ 
(ς ΒΙΓΘΠρΡ ΠΟΙΙΗρ᾽ ἢ ΤΌΤΟΘ ; μένω, 
“ἐἰο το] 1 ̓ ᾽] 70 γθηϊαϊΉ, ΟΥ̓ 
δέαῃ, δολημα ;---ὖ 6, 19 κἄτᾶ- 
μεῖναι 15. ἃ δαθδίαηθινα, [ηξ, 
οἵ {86 Ασα. σα56, Δ η6 [ὈΥγ5 06 
Θαθ)οοῦ οὗ εἶναι; βέλτιστον 
15 Ῥυθαϊοαίθα οὗ 1Ὁ. ΜΟΥΘΟΥΘΥ 
{6 ψΠΟ]6 οἴασβο βέλτιστον 
εἶναι καταμεῖναι ἴΌΓΙῺ5 ὑΠ6 
Θαθ]οοῦ οὗἩ ἐδόκει. 

κἄτ-ἄράομαι -ἄρῶμαι, ἢ, 
κἄτ-ἄρᾶσομαι, 1. 80. κἂτ- 
ηρᾶσᾶμην, ν. τηἱϊά, [κἄτ-ἀ, ἴῃ 
“ ΒΕΓΘΏρ  ΠΘΕΪηρ' "ἢ (ΌΤῸΘ ; ἀρά- 
ομαι, Ἰὴ ἔογνοθ οἵ ““ἴο οατ86 ᾽] 
710 οτγ86, ἐο ἰέογληϊργεοαΐϊοΉ5, 

καταρώμενος, ἡ, ον, ΘΟΠΪΙ, 
Ρ, Ῥγθ8. οὗ καταράομαι. 
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κάτάστἄᾶ-σις,Ἠ σεως, 
[κἄθίστημι (πααύ.), ἴῃ [Όγ66 οὗ 
“το βούῦ16 ἄονι," ὑῃγουρἢ 
ψ ΡΌ 8] τοοῦ κᾶἄταστα (-Ξ κᾶτά ; 
στα, τοοῦ οὗ ἵστημι)}] (“Α 
βου] ηρ ἀονῃ ; Ὠ6η606) Α 
δίαέο, σοπαϊέϊοη. 

κἄταστῆσαι, 1. 801. 1ηῇ, οὗ 
κἀθίστημι. 

κἄτασχεϊν, 2. 
κατέχω. 

κἄτἄ-τίθηῃμι, , κατἄ-θήσω, 
1. ΔΟΙ. (ΟὨΪΥ ἴῃ 1π416.) κἄτ- 
έθηκα, ν. ἃ. [κἄᾶτά, “ἄονῃ ᾽;"; 
τίθημι, “ἴο ρυδ᾽] 1. ΤΌ ριιξ, 
ΟΥ' αν, (ἀοιυΉ.----ὦ, ΜΊΑ. : κἄτἄ- 
τἴθεμαι, 2. δον. κἂτ-εθέμην, 
70 γι οὐ ἰαψ αοιῦ ἃ5. ΟἸ Θ᾽ 5 
ΟΥ̓) ΘΒΏΌΘΟΙΔ] αοῦ ; ἐο ἰαψ αδῖάο, 
»εΐέ 47). 
᾿κἄτα-τρέχω, Ε, κὄτα- δυζ ας 

οῦμαι, Ὡ. 80}. κἂτ-έδρᾶμον, 
γ. ἢ. [κᾶἄτά, ““ἀον""; τρέχω, 
“[ο τὰ "᾽] 7Ὁ γ1) ἀοιυη. 

κἄτἄ -φεύγω, ἔ, κατἄ-φεύξ- 
ομαι, Ὁ. κἄτἄ-πέφευγα, 2. 8ογ. 
κἄτ-ἐφῦὕγον, ν. ἢ. [κᾶἄᾶτά, 
“ἄονῃ ἢ; φεύγω, ““ἴο ἢ] 
(““ Τὸ ἤθοθ ἀον ᾽᾿; πϑῆοοθ, νι 
[6 ΔΟΟΘΒΒΟΥῪ ᾿πούϊοη οὗ 566].- 
ἴηρ' φχούθουοη) 170 7166 707) 
γεέζιοο, δεέαζε οἠδ᾽ 5 δϑίγ 7ΟΥ 
ϑαγοέψ ΟΥ ρῬγοϊθοϊοΉ. 

κἄτα-φρονέξω -φρονῶ, Γ΄ 
κἄτα-φρονήσω, Ὁ. κἄτἄ-πεφρόν- 
Ἴκα, 1. Δ 0. κἄτ-εφρόνησα, ν. ἃ. 
[κἄτά, “ἀραϊηδῦ ̓; φρονέω, 
“ἰο- - {Πῖπ|ὶς 5. (Το; Ὁπῖηῖς 
Δσαϊηδὺ ἡ; Π6η66) 70 αο5ρῖ56, 
δ0ογ,, ἐλῖπῖ ἰἰρσλέίψ 97.--Ῥ 58.: 

ΔῸ}, ἴἢ οὗ 
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κἄτα-φρονέομαι -φρονοῦμαι, 
Ῥ. κἄτἄ-πεφρόνημαι, 1. 80Γ. 
κἄτ-εφρονήθην, 1. ἐαῦ. κᾶτα- 
φρονηθήσομαι. 

κἄτ-ειμι, γ-. ῃ. [κἄτ-α, 
«“ἤοννη ἢ; εἶμι, ““ἢὋὉ Φ9Ὸ Ο7 
οοΙη6 1] 10 90, ΟΥ̓ 60ΏἼ16, 
αοιυη. 

κἄτεκαύθην, 1. ἰηᾷ, 
Ῥα85. οὗ κἄτἄκαίω. 

ΔΟΥΙ, 

ΝΟΓΑ ΒΟΖΑΔΛΥ͂. 

(“Το Ὀ6 ἃ κατήγορος "ἢ; ἸΙ6Π66) 
1. 70 ἀοοι86; ἐο ὄγίηρ ζογιυαγα 
αν ἀσοιδαΐϊοι ΟΥ οἤαῦσε.--- Ὁ. 
1} θη. οὗὨ ρϑύβοῃ : 7Ὸ δ6 
αἸ ἀοοι567' Ο7; ἐο αἀδοῖι56. 

κἄτηγορ-ἴα, ἴας, ἔ.[[καἀτηγορ- 
᾿ἔω, “ἴἢο δοοῦβο 1 (“Απ 80- 

Ὦθ61η66) 4) ἀδσοιιδα- ᾿ οαβίηρ "ἢ"; 
᾿ἐϊοη, ολαῦσεο. 

κἄτϊών, οὔσα, ὁν, Ῥ. ῥῬγ65. οἵ 
κἄτέμᾶθον, 2. 8Δογ. ἱπᾶ, οὗ κἄτειμι. 

κἄτἄμανθἄνω. 

κἄτ-έχω, ἢ, κἄθ-ἔξω πᾶ 
κἄτα-σχήσω, Ὁ. κᾶἄτ-έσχηκα, 
2. 80. κἄτ-έσχον, ν. ἃ. [κἄτ-ά, 
ἴῃ ““βέγθηρ  Ὠθηϊησ ὁ ἴογοδ; 
ἔχω, “ἴο Πᾶνα οὔ Ποιά 7] 
(““Ἰὸ Βοϊὰ ξαϑῦ ᾿᾿; ῃ6η66) 1. ΤῸ 
ἑαΐε ροδδθϑϑὶοη οὐ ἰαν λοζα οἔ; 
ἕο 5θῖχζ6 τροῊ.---ὦ. Το ἤαῦε, 
»οδ85655, γἡϑέαϊη, ροδϑοϑϑδίοη οἕ, 
ζεερ.---Ὁ. ἢ ἀθῃ.: 7Ὁ δε, 
ΟἹ δεοοοληθ, ηιαϑβέου', οἴο., 9075:---- 
εἰ δὲ βούλεσθε τῆς κύκλῳ χώρας 
περὶ τὸν Πόντον ἐκλεξάμενοι 
ονν κατασχεῖν, διέ τ ψοῖι 

τοϊ δῆ, (αγίον" μβαυΐηρ δεἰθοίθά, ἐο. 
ὅθ ηἠναϑδέογδ οὗ, 1. 6.} ἐο δοίθοέ. 
απα ὃθ ηιαδέογδ ΟΥἹ ἐΐθ 5διι7"- 
ψοιπαϊησ οοιέγῳ αδοιέ ἐψ6. 
Ῥοηέιιϑ : --- ΠΟΘ τῆς κύκλῳ 

7 . ᾿ 

χώρας 186 ἃ ΒοϊΪαὔϊνο ἄϑη. 
ἀορομάθηῦ οἡ κατασχεῖν 
[ὃ 114]; 8566. αἷβθο ἐθέλων.---᾿ 
ῬαΒ5. - κἄτ-έχομαι, Ῥ. κἄτ- 
ἐσχημαι, 1, 820. κἄτ-εσχέθην, 
1, Γαῦ. κἄτα- σχεθήσομαι. 

κἄτ-οιἰκέω -οικῶ, 1, 80Υ. 
᾿κἄτ-ῴκησα, γ. ἢ. [κᾶἄτ-ἄ, ἴῃ 
“ἐΒ Πρ ΘΗ Ωρ ̓ ἢ ἔὈΤ06; οἰκέω, 
“το αν8}}᾽] 70 αισοῖ, λαῦθ 
'ά λαδιίξαξίζο ; ἐο ἰΐυθ ἴῃ ἃ 
Ῥΐδοο. 

κἄτ-οικτζω, ἔ, καἂτ-οικϊῶ, 
1, δοῦ. κἄτ- ῴκῖσα, ν. ἃ. [κἄτ-ά, 
ἴῃ ““ 5ύγθηρ  ΠΘηΪηρ' "ἢ ἴοιοο ; 
οἰκίζω, “ἴο ἕουμπα ᾽1 7Ὸ Τοιμιά 
ἃ ΟἿΌΥ ; 6, 15. 

κἄτ- ορύσσω (Αυεϊς κἄτ- 
ορύττω), ἢ κἄτ- -ορύξω, Ῥ. κἄἂτ- 
βϑυραῖς 1. 8δοῖ, κἄτ-ώρυξα, 
γ. ἃ. [κἄτ-ἀ, ἴῃ ““βύγθησίῃρη- 
ἴηρ᾽ "ἢ ἔοτοαδ ; ὀρύσσω, ἴῃ ΤὈΓῸΘ 
ΕἾ “[ο θανΥ Ῥ 10 δι} }.---- 
ΡΡᾳβ5.: κἄτ-ορύσσομαι (Δῦῖο 
κἄτ - ορύττομαι), μ. κἄτ- 
᾿ὥώρυγμαι, 1. 8οῖ, κἄτ-ωρύχθην, 
1. ξαύ. κἄτ-ορυχθήσομαι. 

κἄτορυχθῆναι, 1. 80}. πῇ 
ΡΆ 885. οὗ κἄτορύσσω. 
κᾶω ; 566 καίω. 
κεῖ-μαι, ἴ. κείσομαι, ν. γηϊᾶ.: 

1, Τὸ ἴἴδὸ ἀοιυμ, ἐο ὅδ ἴψίηρ 
κἄτηγορ-έω -ὥ, ἢ, κἄτηγορ- αοιυΉ.----, ΤΟΟΔ]ΠΥ : 70 ἴΐο, ἔο 

ἤσω, 1. ΔοΥ. κἄτηγόρησα, ν. τ. δ 5ἰέμαξεα [αἰκῖη ἴο ΘΔΉ8. 
[κατήγορ-ο5, “Δ δοοῦβου 1} τοοῦ οἷ, “ἴο 116, 116 ἄοννῃ ᾽᾽]. 
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κελ-εύω, . κελεύσω, Ῥ. ᾿κήρῦκ-ος, “ἃ ΠοΙΆ]4 ἢ (“Α 
κεκέλευκα, 1. 8δοὺ. ἐκέλευσα, ὑδμῖηρ' ὈΘΙΟΠΡΊηρ' ἴο ἃ κῆρυξ"; 
ν. ἃ. (ΤῸ ὕτρθ ΟΠ, ἱπηΡ6] ᾿; Π6πο6) Α΄ λεγαϊα᾽ 5 τραηὰ. 
ΠΘη66) 1. ὙΠ Ο]θοῦϊνο κῆρυξ, ὕκος, τη. 4 λεγαϊά. 
Οἴαθιξο : 70 δία, φη)οϊη, δοηι- κινδυν-εύω, ἢ, κινδυνεύσω, 
φιαπά ἐμαέ οὐο β)ουϊα ἀο, δέθ. 9. κεκινδύνευκα, 1. 801. ἐκιν- 
--ῷ. ἢ ΔΑοο. οὗ ὑπίηρ : ΤΌ δύνευσα, Υ. Ὡ. [κίνδυν-ος, 
ἀθηιαηα, γε εν, οὔο.--- ὃ, ὙΥ10}}. “ἀδηρ ον "ὅ] 1. 70 7αϊΐ, οΥ ὃ6 
Τηΐ, : 710 γϑοοηιηιθηα, δία οὐθ, ὀγοισλΐξ, ἐπέο ἀαΉοΥ ΟΥ ρεογῖϊ. 
εἶο., ἐο ἃο, εἶο. : -- ΞΌΥ]ΟΟΥ ---ὦῷ. 70 φηοοιηέοῦ' ἀΑΉΦΕΥ ΟΥ̓ 
ΒΡ τηρ' {ΠΏ 616 15 Δ 6ἰΠΠρ56, οἵ ρεγῖ].----8, ΥΊῈ 1πηῈ.: 10 γε 
8 Ασα. Ὀθέοτο ὑπο 1ηῇ, [116 ἐλε γὶδζ οἵ ἀοϊηρ,, δέο. ; 6, 19. 
κέλ.-ομαι, κέλ-λω, “1ᾺἋἢ᾽0᾽ ὑτρὸ κίνδῦνος, ου, τη.: 1. 7) αἩ ΘΥ, 
ΟἹ,᾽ εἶο. ; αἰη ἴἰο ϑὅδηβ. τοοῦ ρεγ].---Ὁ, δά, μαζαγαά. 
ΚΑΤ, ““ἴο 11}6] ᾽. κι -νέω -νῶ, ἢ κινήσω, Υ- 
κερ-ἀννῦμι πα κερ-ἀννύὕω, δον. ἐκινησα, ν. ἃ. [κῖίτ-ω, ““ἴο 

ἤ. κερᾶσω, 1. 8ον. ἐκέρᾶσα, ν. ἃ. 50 (“ΤῸ τη8κ6 ἴο ροὸ ἢ 
7Ὁ πεῖ, ηιΐπσίο.--- Ῥαβ85.: κερ-  Π6Π06) 1, 70 πιοῦθ.---. ΜΙ. : 
ἀἄννῦὕμαι, Ρ. κέκρᾶμαι «πᾷ κϊ-νέομαι -νοῦμαι, ἢ, κινήσομαι, 
κεκέρασμαι, 1. ΔοΥ. ἐκεράσθην, 1. 80... ἐκῖνήσἄμην, (“’ ΤῸ πιονα 
ἐκρᾷθην, ἀηἃ ἐκρήθην, 1. ἔαΐ. ΟἸ Θ᾽ 5. 561; Ὠ6η66) 7Ὸ ὅ6, οΥ 
κραθήσομαι [ἀκῖη ἴο Ξτη5. ἄδερ, ἴῃ) ἡι:οέϊοΉ; ἐο δ δέϊγ Οη δ᾽ 5 
τοοῦ οἷ, “00 τηὶχ ᾽᾽]. ᾿ δε, οἵα ;---αὐ 8, 16 τὸ κινεῖσθαι 

κέρ-ας, ἅἄτος (Αἰὐΐο ἄος, 5 ἃ ψϑύρὰὶ ϑαθρβύ. οὗ Νόοῃι. 
ΘΟ. ὡ5), ἢ. (“Α ΒονῊ ἢ ΟΥ̓ 6856; 5668 1. ὅ, Π0. 2. 
Δ ΔΗΪΠ1Δ] ; Π6η66) Οὗ τηοὰη- κισσός (Αὐύϊο κιττός), οὔ, 

. ζαῖη5, Ὠ1115, θέσ. : 44 ρϑαΐ, ἐορ , νὰ. 7υψ. 
[ΡΓῸΡ. αἰκίη ἴο ϑδηβ, φγΐησα, κιττός, οὔ ; 566 κισσός. 
“4 βοῇ 1} Κλεαίνετος, ου, πῃ. ΟἸεαηδέ- 

κερασθείς, εἶσα, έν, Ῥ, (18; ἃ οαρύδϊη ἴῃ ὑπΠ6 τρεῖς 
1. 80}. ρα855, οἵ κεράννῦυμι. ΆΤῺΥ ; 1, 17. 

Κλεάρετος, ου, π). ΟἸεἀγξέι δ; 
ἃ οαρύίαϊη ἴῃ ὑΠ6 ΟὙΘ6Ις ὩΙΊΩΥ ; 
2.14.,..,,.10.: 

Κλέαρχος, ου, τη. Οἰεῶγοΐτιδ; 

Κερᾶσοῦς, οὔντος, ἴ. (δγ ἄϑ:5; 
ἃ οΟἷὐγ οὗ Ῥοπίυβ ἴῃ Αϑῖα 
ΜΙ ηΟΡ,. ΏΘηοΘ ὕπη6 οΠΟΙΥΥ- 
ἔνθ (6θ7᾽ ϑι45) ννὰβ ὕβκθὴ [ἴηὔο 
Τύα]γ Ὀγ Τοῦ] αβ, Β.Ο. 79. ἃ ᾿μΔοραφοιη οἶδ ΟΧΙΪ6, ΠῸ 

κεφαλ-ή, ἢς, ἢ. 116 ἠεφαα Ὀδοδῖηθ ομ6 οὗ {Π|6 σὍΠΘΓΆ]5 οὗ 
[αἰκῖη ἴο ὅδηβ. ζαράϊ-α5, “ἃ {1|ὸ ατθοκ ἔγοορϑβ οὗ Ουταβ; 8,5. 
Ὠραα᾿᾽ Ἵ. ᾿ς κλείῳ, ἢ, κλείσω, ». κέκλεικα, 

κηρῦκ-ἴον, ἴου, ἢ. [κῆρυξ, 1. δΔοΥ. ἔκλεισα, ν. ἃ. 710 οΠεέ. 
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κλέπ-τω, ἔ. κλέψω, Ῥ. κέ- 
κλοφα, 1. 8Δ01. ἔκλεψα, γν. ἃ. 
ὉΠἃ ῃ. [τοοῦ κλεπ)] (“ Τὸ 
βύθαὶ ᾿; 6η06) 71Ὸ δεῖζε, ΟΥ 
ΟΟΟμΡῳ, δϑογϑέϊῳ ΟΥ ὃψ δἐθραϊέδ ; 
5:9) 
κόγχη; η5, ἴ. 4 ηιιδεεῖ, α 

οοοὔίο. 
κοῖλος, η, ον, δα]. Ποϊϊοιυ. 
κοιν-ός, ἡ, όν, Δα]. [Δποῦμον 

[ου οὗ ξυν-ός, ἕν. ξύν, “«“ πὶ}; 
ὈΠτουρἢ κύν Ξξ ξύν] (“ Βείῃρ' 

. Π6]4, φέἕο., σῦῃ ̓ Δηούμου ; 
᾿6 06) 1, Οοημημοη, δμαγοά τη 
ΘΟΠλΟΏ.----ὦ, Οοηιηλον ἴο 8]] ; 
ρειδίϊο, σοποῦαῖ.---Α5 ϑαθβῦ. : 
κοινόν, οὔ, ἢ.: 8. 16 5έαίο. 
--".-. 716 
ρεδίϊο 
κοινοῦ, 7γοηι ἐΐθ ρεδίϊο ατ- 
ἐμογλέιο5, 7, 18.---ο, 7}: ρειδ[ϊο 
ἐγδαδΉ 7} ΟΥ̓ ΦΙΟΉΘΥ : --- ἀπὸ 
κοινοῦ, (7701 ἐΐλθ 
ἡΠΟΉΘΗ ; 1.6.) αὐ ἐλ γριεδίϊο 
ΕΦΡΘΉδ6,1, 12.---,Α«, 7116 ρειδίϊο 
οοτηοῖΐ, ἐΐθ ρειδίϊο.---5. Αα- 
γ ΟΡ Ό18] αὖ. : κοινῇ, 1.5). 6οην- 
φιο ; 4, 20. 

κοιν-όω -ῶ, ἢ, κοινώσω, 1. 
ε 80, ἐκοίνωσα, ν. ἃ. [κοιν-:ός, 

“Ξ ΟΠ ΊΟῊ ᾿ἦ; 566 κοινός (“Τὸ 
ΤΏ Κ6, οΟ7" ΤΟΠᾶοΡ, κοινός "ἢ; 
6066) 1. Αοῦ. : 70 σοηῃιηιηϊο- 
αέδ. --- ὦ. ΜιΙιά.: κοιν-όομαι 

ΨΟΓΟΑΒΟΖΣΑΔΥ. 

᾿κολάσομαι, 1. ἃοὺ. ἐκόλᾶσα, 
ν. ἃ. 70 ριηπῖδἦ, οἠμακδέϊδο. 

Κολχίς, ἴδος ; 566 Κόλχοι. 
Κόλχοι, ὠν, τη. 716 Οοἰολὲ, 

ΟΥ̓ Οὐοἰοἠίαηδ; ὅπ. Ῥθορὶθ οὗ 
ΟΟΙΟΙ 15, ἃ σου Υ αὖ {Π6 ἘΝ 
χύνῃ οὗ {μ6 Ῥοῃΐίαϑβ 
Εαχτηὰβ (“ ὅη6 ΒΙΔΟΚ 864). 
--Ἤρῃοορ, Κολχ-ίς, ἴδος, ἔ, Δα]. 
ΟΥ̓, οὐ δοίοησίηρ ἐο, ἐλ Οοἱολῖ; 
9,2 ΤΣ 

κομϊδ-ή, ἢς, ἔ. [κομίζω (ΞΞ 
κομίδ-σων,““ ὕο ΟΔΥΥΥ͂, ΘΟΠγ 6 γ᾽} 
44 οραγγψίη, σοηυεψαηοο. 

κομῖζω, ἢ, κομΐσω δα κομϊῶ, 
Ῥ. κεκόμϊκα, 1. λον, ἐκόμϊσα, 
Υ. ἃ.: 1, 70 ΘΟαΥΎΨ, ΘΟ ὑΘ., 

φουεγηηιοηέ, ἐλθ οἵο.---ὦ, ΜΙιΡΑ. : κομῖζομαι, ἔ, 
αεἰμογιξϊεδ : ---α ἀπὸ κομῖσομαι Δῃᾷ κομϊοῦμαι, 1. ΔΟΥ. 

ἐκομὶσἄμην, Ὁ σαΥ̓ΥΨ, ΟΥ̓ 60η- 
ὑδύ, 5 ΟὨΘ᾽Β ΟΥ̓ ΘΒΡΘΟΪΔ] δοῦ; 
ἴο ΟΑΥΨ ατὐαν ;-τ-αῦ ὅ, 20 

»ριεδιίϊο ΒΌΡΡΙΥ αὐτούς (ΞΞ τοὺς κάμν- 
ονΤαΞ), ἃ5 ὕΠ6 ὩΘΆΤΟῚ Ο)]οοῦ οὗ 
β κομίσασθαι.---8. ῬαΒβδ5.: κομῖζ- 
ομαι, Ρ. κεκόμισμαι, 1. 80Υ. 

᾿ ἐκομίσθην, 1. Γαῦ. κομισθήσομαι, 
70 ὃ6 οαν θα, 1. 6. ἐο 70 Ή6Ω, 
ἔο ἐγαυεῖ, νυν} . ὈΥ Ιαηα Οὗ 
568; 4. 1; 6, ὅ. 

κόπ-ος, ου, ηγ. [κόπ-τω, ““ἴο 
Ὀραύ ᾽᾽] (Α Ὀοαύπηρ' ᾽᾿; ἤθη66, 
“ΡΙΠ ΥΙηρ ἢ; ὮΘη06) 1, 7 
απὰ ἐγοιδί6.---ὁ, Ἡεαγη655, 

-οὔμαι, ἢ. κοινώσομαι, 1. ΔοΥ. 7αξίσιο; 8, 8. 
ἐκοινωσᾶμην : ὙΥΙ 1)αὖ.: 70 Κορὕλας, ἃ, πη. Οογγίαδ; ἃ 
οοηιηιμμοαίθ ἐο ΟΥ «υἱέϊ ; ἐο ῬΑΡΒΙΑΡΌΠΙΗ ῬΥΪΏΟΘΘ ;---αῦ 6, 
ἔαζε σον δεῖ εὐἱΐδ, ἐο οοηδιζέ, 
5. ΟἿ ΘΒ ΟΥΤῚ ΘΒΡΘΟΪΔ] δοῦ. 

; "ν . 

κολάζω, κολᾶσω, ἢ. τηϊᾶ. 

11 Κορύλαᾳ 15 ἀθῃη. ἀοροηάαοηῦ 
Οἢ φἴλϊας ἴο θ6 Βιρρ!]οα νυ] 
ῬΙΘΟΘαΙηρ' τῆ. 
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ΨΟΓΑ͂ΒΟΣΑἍΑΚΥ. 

Κορών-εια, είας, ἢ. Οογοηεα; 
ἃ ἤοννῃ οὗ Βωοοίϊα. Οπ {Π|6 
Ρἰαϊη δα]οϊπϊηρ τὖ ΑρΘΒ1Δ 5 
αἀοίδαίοα π6 ΤΠΘθαμ5 ὡπὰ 
{Π|6 1} 411Π165, Β.0. 894, 

Κοτύωρα, ὧν, ἢ. Ρὶαν. 
Οὐέψογα ; ἃ ἴον οὗ Ῥοῃύιϑβ 
ἴῃ Αβῖὰ Μιπον ἴῃ ὑΠ16 ον ΟΥ̓ 
οὗ 6 ΤΙθαυδηὶ. -- Ηρηοθ, 
Κοτυωρ-ἴτης, τοῦ, Τὴ. “4 ηιαῃ 
97) Οδέψονγα. 

Κοτυωρίτης, οὐ, 1η.; 868 
Κοτύωρα. 
κρά-νος, νεὸς νους, Ὡ. [[ῸΓ 
κράτ-νος ; ἔν. κράς, κρατός, “ἃ 
μρδᾶ ᾽᾽7 (““Α {λϊπρ' ρου! ὩΠρ' 
ἴο κράς᾽"; Π6Π06) «4 λδαά-ρῖεοο, 
λεϊηιοέ :--- κράνη Παφλᾶγονικά, 
“Ῥαρἠιαφοηπταηἠοίηνοέβ;----ῦ 656 

γηδὰθ οὗὁἨ Ἰϑαύῃθι, 85 
ἸΏΔΥ δδ Ξ660η ΡΥ τοίουτϊηρ ἴο 
4, 18. 

κρἄτ-έω -ὥ, {, κρᾶτήσω, Ῥ. 
κεκρᾶτηκα, 1. 80᾽, ἐκρᾶτησα, 
ν. ἢ. ἃ ἃ. [κράτ-ος, “γον ν}] 
1. Νουΐ. : (“Ἴὸ πᾶν ῥοῦ " 
ΟἽ" βυθοῦ “ἡ; Π6η66) ἃ. ΑΙΟΠΘ: 
710 γγουαῖΐ, σοέ ἐΐδ6 1|}}67 
μαηπὰ ; ἐο ὅθ δΟΉφΊΘΥΟΥ, ἴο 
φσαΐη ἐΐπθ υἱοέογψ, ἰο Ῥγοῦθ 
υἱοίογίοιδ; ---αὖὐ 6, 82 τῷ 
κρατεῖν 15. ἃ νου 8] δαθδύ. οὗ 
ἴπ6 αν οαβ (866 1. ὅ, 
ΠΟ. 2) ἀορομάθηῦ οὐ ἐν.---Ὦ. 
Δ5. ᾿ῃνοϊνιηρ ὕη6 πούϊοῃ οὗ 
ΒΙΡΟΡΙΟΥὺΥ : ἢ ἀφῃ.: 70 
ΘΟΉ ΩΟΥ͂, ργουαῖϊί, οὐδ", σοί ἐδθ 
ἡιαδίογ ΟΥ̓. --- 9. Αοὔ. : ΤῸ 
σοΉφιογ, συαηρφιδἧ, ---- ῬαΒΒ5. : 
κρἄτ-έομαι -οὔμαι, Ὁ. κεκρᾶτ- 
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μαι, 1. δον. ἐκρᾶτήθην, 1. Γαΐ. 
κρᾶτηθήσομαι. 

κρἄτιστα, ΞΡ. ἀἂν. [ἄνου- 
181 ῃραῦ. ραν, οὗ κρᾶτιστος, 
“Βθοοῦ᾽ 1.» ἐδ δοδέ εὐαῦ, 
δοδί. 

κρἄτ-ιστος, ίστη, ιστον, 
84]. [κράτ-ο5, “Βίγοηρῃ ἢ"; 
ἢ βιρουϊαῦννο βυχ ἰστος] 
1. Θέγοησοοέ, φηιϊρἠἐϊοϑέ.----ὦ, 
ΤΠοϑέ ροιυογγῖ, ργϊποὶραΐ.--- 8, 
«Βοϑέ. 

κράτ-ος, εος οὐ5,}. δέγϑησίῇ, 
γφλέ :-- ἀνὰ κράτος, ( ο 
Ομ εἶδ ηιϊρἠέ, ἴ. 6.}ὺ «εὐἱἐδ αἱ 
ΟἿ δ᾽5. φιϊγέ, 2, 860 [«ἰκίῃ ἴο 
ϑαη5, ζγαΐέ-ιι, “Ῥόοννοῦ 7. 

κραυγ-ή, ἢς, ἴ. (“Α οὐγϊηρ' 
οαὐὖ᾿; Ὠ6η66) Οἰαηιοι",, οτέ- 
ΟΥ̓, δηοιέίηρ ; α δϑοιέ [ὈῬγῸ}. 
ακίη ἤο ὅδῃβ. τοοῦ κῆῦς, ““ἴο 
δέν, δ οὐδ]. 

κρείττω, σοηὐ. ἔοιη, ἃ00, 
βίηρ. Οὗ κρείττων ; 6, 8. 

κρείττ-ων, ον, 6Ο0Π1Ρ. Δ]. 
[Ἰτη ἴο κράτιστος 11. δέ  ΟΉ 67, 
Π1ΟΥ̓Θ ροιυογγμῖ. ---- ὁ, Βοέέογ", 
φγεγογαδίο; ---αῦῷ 2, 8 {16 
ΟΙαυθβα ἀνᾶγἄγεῖιν. . . δὶᾶ- 
βίβαζειν 15 ὕπ6 αθ)]θοῦ οὗ εἴη, 
ἃ ηα κρεῖττον 15 ὕΠ6 φγϑαϊοαῦθ. 
--ϑ. δεέέεν, διιρεγῖον ;---ὖ 4, 
21 νι ἄθρη. οὗ {πῖπρ' οομ- 
ρΡϑΙεα [8 114]; εἴ, ῬΥ͂ΤΩΟΓΙ, 
8. 124, ΌΘΣ θα ἃ5 1 ΘΟ ΪΑΡ 
ΘΟΙΏΡ. οὗ ἀγαθός. 

Κρής, ητός (Πα. Ρ]αν. 
Κρησί), τη. «4Ἅ Ογοία!" ;; 81 
ἸηΠπαθιαηῦ οὗ ὕτθίθ, ΟΝ 
(δμαϊὶᾷ ;--- ΕἸΣ. : Ογοξαη5. 
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κρί-νω, ἔ. κρὶνῶ, Ὁ. κέκρϊκα, 
1, ΔΟΥΙ. ἔκρινα, ν. ἢ. Δηα ἃ. 
(“Τὸ βοραναῦύθ ᾿᾿; ἤϑῆφθ, “Ἅἴο 
ῬΙΟ ουὖ, ΟΠοοξθ᾽᾽ ; Π6Π06) 
1, Νραῦ.: 8. 70 ἀεοϊάε, ἀ6- 
ἐδγηιϊη6. ---Ὁ. 10 γογην α 
7μασηιοηξέ ΟΥ ογρίηϊοη. --- 2. 
Αοὐ.: 10 7μάρεο, ὀρηφ ἐο 
ἐγίαῖ, ἐγψ, οἷο.---Ραβ85. : κρῖ- 
γομαι, Ῥ. κέκρίμαι, 1. δΟΥ. 
ἐκρίθην, 1. ἔα. κριθήσομαι, 
10 ὧδ 7ιαφεά, ἐο ὃ δγοισλέ 
ἔο ἐγίαί [κῃ ἰο ὅ8η5. σοοῦ 
κηΐ, ““ ἴο ϑοῦν οι]. 

κρώβὕλος, ου, ῃ. 4 ἐυγέ 9 
λαῖγ οὐ ἃ Ποϊιηρῦ ; 4, 18. 

κτάομαι -ὥμαι, ἢ, κτήσομαι, 
1. 8Δο0Γ. ἐκτησάμην, Ὁ. Ῥᾶ55. ἴῃ 
γηϊά, ἔοτορ κέκτημαι, ν. τηϊᾷ. : 
1, [ἡ ῬΥ65., προ γῇ., ξαῦ., ἀπα 
1. Δ0Γ. : 8. 10 αοφιῖγθ, σοί, 
οἴο.---Ὁ. ὙΠ} βθοομα ἀοο.: 
710 σεέ ἃ ῬΟΙΒΟὴ (8 ΟἹ 707 
{Πᾶῦ ν]0 ἢ 15 ἀοποίθα Ὀγ 16 
βοοομα Αοο.; ὅ, 17.-9. Τὴ 
Ῥογίθοῦ ἔθηβθβ : 70 λαῦδ αο- 
χιυϊγοα, 1.6. ἐο ρο5886855 [ἈΚΊΏ 
ἴο ὅ3η8. τοοῦ ΚΒ8Η1, “00 ρΡοϑ- 
Βδϑ5 1), 

κτῆτνος, νεὸς γνοὺς (ΟΒΟΪΥ 
Ῥ᾽αν.), ἢ. [κτάομαι, “ἴο 8ο- 
αν: "ἢ; ἴῃ φϑγῇ, “ ἴο μᾶνβ 80- 
αὐϊγτρα, ἴο Ῥοββθ85; ὑβτοθρἢ 
τοοῦ κτὴη) (“Τμαῦ ψΏΙΟἢ 15 
Ῥοββοβεθα ᾽᾿᾽; Ὠθη06) 1, .γορ- 
ογέψ ἴῃ. σΘΏΘΙᾺ].---ῷ.: 8. Ῥ]ΌΓ. : 
«Ὀγορογέῳ τη ἤθγαδ οὐ Ποοζϑ ; 
οαἕέί6.----Ὁ. ϑ΄ῖηρσ, : (4) [ἢ ο0]- 
Ἰϑοῦϊνο ἔργο : Οαἕέϊ6.--(Ὁ) «4 
51η916 ζφαά 97 οαἐέϊὁ. 

κτήσαιτο, 3. Ρ615. Βἴησ, 1, 
δου. ορῦ. οὗ κτάομαι. 
κὕὔβερν - της, ἤτου, Υη. 

Γκυβερν-ἄω, “ἴο βἴοον 71. 4 
δέδογδηλα, ριἰοί.--- ἢ. 44 οοηι- 
γιαημαθ᾽, οὐ οαρίαϊΐη, οὗ ἃ 
Υ 6556]. 

Κυΐζίκ-ηνός, ηνή, ηνόν, 86]. 
[Κυζῖκ-ος, ““ ΟγΖίοιβ," ἃ οἷὖυ 
οα ᾧμῃ6θ Ῥτγοροηύϊβ (ὅρα οὗ 
Μδυμλοτα) ἴῃ Νγβία"] Οὐ, οὗ 
δοίοησίηφ ἐο, Ογπίοια; Οὐγεφῖσ- 
6η6.---Α5 ϑαθθῦ. : Κυζικηνός, 
οὔ, τὴ. (86. στατήρ, ΜΥΏΪΟΙ 15 
ΒΟΙΠΘΟΙ 165 ΘΧΡΙ 5564) 4 Ογφῖο- 
6716 δέαξογ" ; ἃ σο]α οοἸη, θα] 
1ὴ ναῖαθ ἰο 28 Αὐἰϊο ἀγδοὨ1ξ6, 
ἦ,6. 51 28. θά. οὗ ἘμρΊ5η 
ἸΏΟΠΘΥ͂. : 

κύκ-λος, λου, τη. (“ Τοῦ 
ΠΟ ἢ 15 Ὀοηὐ ἢ; Ὠ6η66) 1. 4 
γί, οἰγοίο, γουηα1.---τ ἀν υ ὉΪᾺ] 
Παῦ.: κύκλῳ, (1) α οἴγοῖο; 
ϊ. 6.) οιπααϑθοιιέ :----τῆς κύκ- 
λῳ χώρας, ἐλδ 57 7οι της 
σοι έγῳ, 6, 20 ; 566 1, ὅ, ΠΟ. θ, 
ἃ; δη(, εἶβδο, κἄτέχω, 10. 8. 
--2. 41 γίηρ, οἷγοῖθ, οὐ ζηοέ 
οὗ ρϑυβοῃβ; 7, 2 [αἰκίῃ ἴο 58 }8. 
τοοῦ ΚΘΗ, “ἴο Ὀοπα᾽]. 

κὔλινδέω -ὦ (4150 κὔλίνδω), 
Ε, ([αἴ6) κὔλινδήσω, ν. ἃ. : 1. 
Αοὔ.: 70 γτοῖϊ αἰοη.----. Μ|α.: 
κὔλινδέομαι -οὔμαι, 70 γοῖζ 
Ομ δ᾽ 5 βεἰζ, οἷο., αἰοηφ. 

κύνας, 466. Ῥὶαν. οὗ κύων. 
κύὔπᾶρίσσ -ἵνος (Αὐΐϊο κὕῦ- 

πᾶρίττ-ἵνος), ἵνη, ἵνον, 86]. 
[κύπᾶρισσ-ο5,{,Ὠ, “ἃ ΟΥ̓ΡΙΈ585- 
ὑγ66] (“Οὗ ογ" Ῥοϊοῃρίηρ ἴο, 



ΝΟΚΑ͂ ΒΟΖΣΑ ΝΥ͂. 

κὔπᾶρισσος "; Ἰ6Π06) 727αα6 ο΄ 
ἐλ ευοοά 07) ἐδδ ογ}7655-ἐΥ66 ; 
γαῖ ο΄ οψργεδϑ-ισοοά. 
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λαβεῖν, 2, Δογ. ᾿ηξ, οὗ λαμβ- 
ἄνω. 

λἄβοιτε, 2. Ρο6Υ5. ΡΣ, 2. ΔΟΓ. 
κὔπᾶρίττίἴνος, ἡ, ον ; 866. ορῦ. οὗ λαμβᾶνω. 

κὕπᾶρίσσϊνος. 
κῦρ-ἴος, ἴα, ἴον, 46]. [κῦρ-ος, 

ἐς ΘῸΡΙΘΠ16 Ρονγο ν᾽) (“ Οὗ, οΥ 
ΘΙοηρίηρ ἴο, κῦρος ᾿; ὮΘΩ66) 
1, Παυΐηρ 51:}7)6η16 ροιῦθ7" ΟΥ̓ 
ατέλογϊέψ.---ὦ. Τὰ σΟΠΠΘχίοη 
ἢ ἃ ἴθηβθ οὗ εἰμί (έο δε), 
Ὡηα [01Π4. Ὀγ Ιηΐ : 70 λαῦθ 
ατέμογλέψ, οΥ ὧδ φηἐϊέϊοα, έο 
Ὁ. δέδ.; ἴ,) 27. 

Κῦρος, οὐ, ῃγ. Οψγιι5; ἃ Β0η 
οὗ θαῦα8 Ηγβύαβροβ δῃὰ 
Ῥαγυβᾶϊιβ, ἀμ ἃ Ὀγούμον οὗ 
Αγύσδσογχο ΜΗδηοΙ, Ὡραϊηϑῦ 
ΠΟ 6 ΤῸΡΟ]]οα. δ 8 
ὈΒΌΔΙΥ οα]]οἃ Ογῆὰθ {μ6 
Ὑουηρον, ἴῃ οὔθ" ἰὸ ἃἰ- 
Β[1 Πρ 15}} ΠΙἢ} ἔτΤοτη ΟΥ̓ {16 
Του ον οὗ ὑπΠ6 Ῥουβίδη Ἰη0}- 
ΔΡΟΙν [Ῥουβίδη Κηγδ, Ἠ 60». 
Κογεοὺθῦ οὐ ΙΚὝλογεβῆ, Ῥτοῦ. 
“βρὰῃ ο07" ἤν ᾽᾽]. 

κυσί(ν), ἀαῦ. ρῥΙαν, οὗ κύων. 
κύων, κυνός, τὴ. «πᾶ Εἰ 4 

ἄορ [αἰκῖη ἴο ὅ'δῃβ. φυαῆ, “ἃ 
ἄορ"; οἵ, μα] οἄῃ.-15]. 

λάβών, οὔσα, ὅν, Ῥ. 2. ΔΟΥ. 
οὗ λαμβᾶνω. 

1, Λακεδαιμόν-ἴος, ἴα, ἴον, 
Δα]. [Λακεδαίμων, Λακεδαίμον- 
05, ““μαοραφιοη ᾽᾽}] ΟΥ̓, οὗ 
δείοησίηφ ἐο, -ἴαοραςηιοΊ ; 
““ιαοσοραςφηιοηϊζαη.----.Α5. ϑαθβῦ. : 
Λακεδαιμόνιος, ουὅ, ". 4 7.α66- 
αἀςηιοηίαΊ ; ---- ΒΕ]. : .1.αο6- 
αἀηιομίαη8. 

2. Λακεδαιμόνιος, ουὅ ; 568 
1. Λακεδαιμόνιος. 

Λᾶκεδαίμων, ονος, ἴ. 7,ἀ66- 
ατηιοΊ, Οὔ μου 156 ϑραγέα (ΠΟΥ 
“Πξἐδέγα), ὕμ6 ομϊθῦ οἱέν οὗ 
Πμαοοπῖᾳ ἴῃ η6 ῬΘΙΟΡΟμ ἢ δ55 
(μον {Π6 Μογδ8). 

Λἄκων, ὠνοξς, ἴὴ. 4 7 α00Ή- 
ων; ὦ πιαῷ Ο9.Γ “Ζι αοοπία; 
866 Λακεδαίμων. 

Λἄκων-ἵκός, ἵκή, ἵκόν, δα]. 
[Λάκων, “8 1μΔοοηῃϊαπ᾽᾽ (“ΟΕ 
Ο7") ὈΘΙοηρίηρ ἴο, ἃ Λᾶκων ἢ; 
Ὦ6η66) ΖιασροηϊαΉ. 

λα(μ)β-ἄνω, ἢ. λήψομαι, Ρ. 
εἴληφα, 2. δοῦ. ἔλᾶβον, γ. 8. 

κωλύω, ἔ, κωλύσω, Ὁ. κε- Π͵ΘΡ.: 1. 70 ἑαΐο, γδοθϑῖυ6.-ττ 
κώλυκα, 1. 80". ἐκώλυσα, ν. Ἡ. 
ἃ πα ἃ.: 1. Νραῦ.: 7Ὸ 0787, ΟΥ 
ὅο, α ἠἰκαγαῆοο; ἰο ὧθ αἢἡ 
οὐὔδέαοϊο. ---ὦ. Αοὔ.: 8. Τὸ 
λῖμαον, ργευθηΐ.----Ὁς ὙΥ 10 Αοο. 
Οἵ Ρούβοη πᾶ [πξ.: 70 ἀϊηαον", 
οὐ ρμγευεηέ, ἃ ῬΘΙΒΟῚ 701" 
ἀοϊηρ,, οἔο.; ἐο Κογδἰα ἃ Ῥουβοὴ 
ἔο ἃο, εἔο. 

9.8, 70 σφεί, οὐξαϊη.---Ὁ. ἢ 
ΒΘοοηα Αοο. ; Ζ7ὉῸ σεί, οὐ οὗ- 
ἐαΐη, ἃ ῬΟΙΒΟΏ, Φέο., ἃ5 {]ιαῦ 
ἀρποίθα Ὀγ ὑπμ6 βθοομαὰ ἀοο.; 
4, 0.--ὃὃ. 70 ἐαΐο ὉΥ νἱο]θηςα; 
ἔο δεοῖζε, ἰαψ λοίά οἵ, σαγγῳ οἱ 
85 ὈΓ1ΖΘ, ὈΟΟΐΥ, ὈΥΙΒΟΠΘ15, δέο.; 
ἐο οαρέιι7ε.---4, 70 οαἰοῖ, πα 
οιέ, ἀφέφοέ; ---ἰῃ [815 τηθα πη’ 
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οἴδϑη 0114. Ὀγ ῥαγῇ. 'ῃ ΘοποΟυ ! ---Ὁ, 70 ἐεῖΐ, ἀφοίαγθ, ηια 
ὙΥΙ ἢ ΠΘΑΤΟυ ΟὈ]Θοὗῦ (οχρυοββοα ἄπμοιση, δέαέο, οἷο. ;---αὖῦ 8, 4. 
ΟΥ̓ ἀπᾶογβίοοα) οὗἩ {Π6 νερῦ ; λέξον 15 [0114. Ὀγ οἴδαβθ ἐκ τίνος 
Θ, 84;---ἰη Ρα55. σοηβίύγ πούϊοη ἐπλήγης 85 Ο]θού. --- ο. Ζ7Ὸ 
ὙΥΙΌἢ ραστῦ. ἴῃ Θοποορα ψ] ἢ Κ0Ὁ- 
͵θοῦ (οχρτθββοα οὐ απαογβίοοα) 
οὗ {Π6 νου; 6, 859.---ὅ., Ῥαβ5. : 
ἘΌ]1Α. ὈῪ 8α].: 70 ὃ6 ξοιηπα ἐο 
ὅθ ὑμπαῦ ΒΟ 15 ἀδηοίορα Ὀγ 
{86 84].; 6,19.--ἼΡ αβ5.: λα(μ)β- 
ἄνομαι, Ρ. εἴλημμαι, 1. ΔΟΓ. 
εἰλήφθην, 1. ἔ, ληφθήσομαι 
[ϑὑγθησύῃοηρᾶ ἔν. τοοῦ λαβ, 
Κι ἴο ὅδ η8, ὕοοῦ Τ ΑΒΗ, “ ἴο 
οὈὐαϊη 71. 

λα(ν)ὴθ- ἄνω, ἔ,. λήσω πᾶ 
λήσομαι, Ῥ. λέληθα, 2. 80Γ. 
ἔλἄθον, ν. ἃ. ὙΥϊῸ Αοο. οὔ, 
ΡΘΙΒΟῊ : 7Ὸ 650αρ6 ἐΐθ ποέϊοθ. 
ΟΓ; ἐο οοποθαΐ οη6᾽ 5 βεἴῇ, οἴο., 
7γοην ἐδ οὐδεγυαίέίοι οἷ; 2, 
29 [5ὑγθηρ ῃθηρᾷ ἔν, τοοῦ λαθ, 
αΚτη ἴο ὅδηβ. τοοῦ ΒΑῊ (ουϊρίη- 
ΠΥ ΒΑΡΘΗ), ““ἴο Ιϑρανϑ, ααϊῦ᾽ 1. 

λᾶσ-ἴος, ἴα, ἴον, 8]. ΓΡτΟΌ. ' 
οἵ δᾶσ-ύς,, ἃ αἰα]θοῦϊο [ὉΓΡἢ] 

“ ἘΏ1ΟΚΚ ἡ; αἷβο, “1 ΚῚν ον ϑῦ- 
στόν ἢ Ὀ.5}165,᾽ Φέο.1 ΟΥ̓ 
στοπὺπηᾷ : Ζοισῆ, διιδῖψ, οουθ)"- 
ρα οὐ οὐὔογσγοιση τοϊές, διι5ἦθ8 
ΟΡ μηαογυοοά ; 2, 29. 

λᾶχ-ος, εος ους, ᾿ι. [λαγχ- 
ἄνω, ““ἴο οὈύαϊῃ Ὀγ ἰοῦ, 

᾿ϑρεαΐξ ο, πιθημέϊοη, δζο. ;---αἱ ἢ, 
18 λέγειν 85 15 Θᾳα Ὀ] οὗ ἴῃ {116 
ΟΠ. (σφεῖς), ὈΘοδαβ6 1Ὁ ΒΡΘΑΚ5 
ΟΥ̓ {Π6 βδιηὴθ Ῥθύβοῃ. 85 8 
Ργθοραϊησ' Πηϊζθ νοῦ (ἔφασαν) 
[8 168, 2, 6δ1.---α, Εο]14. ὈγῪ 
᾿Οπθ]δοὔῦν οἷδιβθ, οὐ οἴδιβθ 
Ἰηὐγοἀπορᾷ Ὀγ ὅτε ({Π80) : ΤῸ 
᾿δαΐ, ΟΥ δέαέο, ἐπαέ.---Θ. ΕΟ]. 
ΒΥ Δ ΒΡΘΘΟΙ,, δέο., ἃ5 ΟὈ]θοῦ: 7ΖῸ 
᾿5αψ.---, ΝΝοαΐ. : 8. ΤΌ ὁρϑαξ; 
1,2; 1, 8, εἔο.---Ὦ. Τὸ 5ρεαξ, 
δ δροϊεβηιαῖ; 4, 4, εἔο.----8, 
Ραββ. : λέγομαι, Ρ. λέλεγμαι, 
1, 801. ἐλέχθην, 1. ἔ, λεχθή- 

8. 1ο ὅδ δαϊά οὐ ᾿σομαι: 
᾿ϑροζοη.---Ὁ. Τὸ ὅδ ϑαϊά οΥ 
γϑρογέεα.---- Ἰγαροῦ5. : λέγεται, 
1ὲ ἐδ βαϊά ;---οἽἍο͵ ἤ, ἢ λέγεται 
Πδ5 1ῸΓ 15 Βαθ]οοῦ {Π6 ὈΪατιβθ 
ὅταν... λλᾶδα. 

λει-μών, μῶνος, τὴ. [ῬΓΟὉ. 
ἴου λειβ-μών ; ἔν. λείβ-ω, “ ἴο 
Ῥοὰν Του] (“ΤῊ {μΐηρ; 
ΡουΙηο ἔου ἢ ἢ ναύου ἢ Π6Π66) 

᾿«ἤην πιοῖδέ ΟΥ πιαγδῆν ρίαρο ; 
α ευαἐεγ-ποαάοιῦ ; ἃ πιεαάουυ, 

ἡπεαά. 
λ(ε)ίπ-ω, ἢ. λείψω, 2. ῬοΓΕ, 

του τοοῦ λαχ] (“ Τιαὺ λέλοιπα, Ρ]αρετῇ, ἐλελοίπειν, 
ὙὙΠ10}}). 15. οὐύαϊηθα Ὀγ Ιοῦ "ἢ"; 
Π6 66) “4 ἰοέ, δέαγε, ῬοΥ ΟΊ ; 
τως ἃ 

λέγω, ἢ λέξω, ν». λέλεχα, 
1. Δοῦ. ἔλεξα, ν. ἃ. ἀηα η.: 1. 
Λοῦ.: 8. 70. 5δροαΐ, δαψ, οἷο. 

1, δοὺ. ἔλειψα, 2. 80... ἔλϊπον, 
᾿ ν. ἃ. : 1, Αοὔ.: 70 ἴθαυο, γιέ, 
᾿δἴο.---, Ῥαβ5. : λείπ-ομαι, ρΡ. 
λέλειμμαι, Ῥ. Ρογῇ, ἐλελείμμην, 
1. δου. ἐλείφθην, 1. Γαῦ. λειφθή- 
σομαι, ὃ. ἔαξ. λελείψομαι, ΤῸ 
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ὅθ ἰεοξέ, ἐο ὅθ ἰοξέ δολῖπά, ἐο 
γοηναΐη [τοοῦ λιπ; δἰκίῃ ἴο 
ϑδη5. Τοῦ ΒΙΟῊ, “ ἴο Ιραγνθ᾽]. 

λεκ-τέος, τέα, τέον, νογθα] 
Δ]. [Ὁ λεγ-τέος ; ἔν. λέγ-ω, 
“ ἴο 5ρθᾶῖ ᾽] 70 ὅθ, οὐ ἐδαέ 
ηιδὲ ὧς, δροΐφηῃ;-πτοῦ 6, 6 
ΒΌΡΡΙΥ ἐκεῖνά ἐστι “ιῦ λεκ- 
ΤτΤεα. 

λευκ-ός, ἡ, ὄν, δα]. (““ ΒΒ 1η- 
ἴῃ, ὈυΙρὔ, Ὀγ1]Π1Δ δ᾽; Π6Π66) 
1. Ἡγλῖέο.----ὦ, Ῥαΐθ [αἰκὶῃ ἴο 
ὅδ 5. τοοῦ ΒΌΟΗ, “0 581π6᾽}]. 

λήζομαι ; 566 ληΐζομαι. 
ληϊζομαι (Αὐΐϊο λήζομαι), 

Ἑ, ληΐσομαι, 1. 80. ἐληϊσᾶμην, 
γ. τηϊᾶ. [-Ξ ληίδ-σομαι; ἵν. 
ληΐς, ληϊδ-ος (Πογῖο ΤῸ λεία), 
““Ῥοοῦγ, 5001] 1 70 5ροῖΐ οΥ 
ρίμπαάον; ο ΘαΥ̓Υ ο7 δοοέψ, οἴο. 

ληψόμενος, η, ον, Ῥ. ᾿αῦ. οὗ 
λαμβᾶνω. 

λῖθος, οὐ, Ὡ. 4. δέοη6. 
λίνοῦ, πουαῦ, ρθη, βἰηρ'. οὗ 

λϊνοῦς ; 4, 18, 
λὶν-οῦς, ἢ, οὖν, Δα]. [σοῃέν., 

ἔν, λὶν-εος; ἔν, λῖν-ον, “ ἸΙη 6} | 
“ἥαάο Ὁ ἰΐπθη, ζἱηθη-. 

λίπών, οὔσα, ὄν, Ῥ. 2. δΔ0γ. 
οἵ λείπω. 

λόγ-ος, ου, ᾿. [Ὁ λέγεοος ; 
ἔν. λέγ-ω, ““ἴο 58 ΟΥ̓ Βροα 1] 
(“ Τῆαῦ τ ΏΙΟ 15 5814 ο7' 
ΒΡΟΚΘΙ ἦ; Βθῃοθ) 1. ἃ. 4 
«ὐογάαῖ.----Ὦ, ῬΙαν. : Ἡζογάς, 1. 6. 
ἰαησιαφο, ἐαϊζ.-τ-τ, 4 5ρεεοῆ. 
-ὃ. 4 δέογῳ, ασοουηέ, παΥΤα- 
ἐΐυο, δἐαἐθηιοηέ. 

λόγχη, η5, ἢ. : 1. 4 8ρεαῦ- 
ἤεφαά.---ὦ, 44 βρϑαῦ, ἰαηο6. 

[41 

λ(ο)υπ - ός, ώ, ὄν, «ὔϊ. 
[βσθηρσιῃθηρα Εἶν, λιπ, τοοῦ οὗ 
λείπω, ““ἴο Ιραν6᾽] 1. Ζ 7, 
γεηιαϊηΐη.---ὦ, 16 γοϑέ, οὐ 
γεηιαϊπάεγ,, ΟΥ ὑμΠαὖῦ ἀδποίθα Ὀγν 
ὑμαῦ ἴο ὙγυΒ] ἢ 10 15 1 αὐὐγιθα- 
(10η; ὅ, 2.---ἃὁ, Οὗ ἄπ: 
Μοηιαϊηΐη, γϑηιαϊηα 67 Οὗ ; --- 
αὖ 8, 9; 4, 6 λοιπόν 15. δῇ 
Δάν Ό18] ΘΧρυ  ββϑίοη Ξξ ζθηοο- 
Τογιυαγα, ᾿ογθαζέοῦ,, 707) ἐΐθ 
7μέενο ;---οὖ 7, 84. τοῦ λοιποῦ 
ΞΞ τὸ λοιπόν. 
λοχ-ἄγ-ός, οὔ, τη. [ἴον λοχ- 

ηγ-ός; ἔν. λόχ-εος, ““ἃ ΘΟΙΏΡΔΠΥ 
Οὐ Ὀαμα οἵ 5ο]άϊουβ᾽) ; ἦγ- 
ἔομαι, ““ἴο 1644. (“ Οοιη- 
Ρδηγ-», ΟἿ᾽ Ὀθαπᾶ-, Ἰοδᾶον 7) “4 
σαρέαϊη. 

λόχ-ος, ουὅ, τη. [ἴογ' λέγ-ος ; 
ἔν. λέγ-ω (1π τηϊά. {ΌΓΟ6), ““ἴο 
116 ΔΎ ΠΘΓΟ] (ΚΑ Ἱγἱηρ᾽ 
ΔΎ ΠΘΙΡΘ; 685Ρ. ἴῃ ΔΙΠΡΌΒὮἢ ; 
“ἃ ὈΟΩΥ οὗ πηθη ᾿γϊηρ' ἴῃ τναῖῦ; 
8 ΔΙ ΒΟΔα6᾽᾿; Ὠθη606) 4 
σοραηῳ 97 δοίαϊογ8. 

Λὕὔκ-ων, ὠνος, τη. [λύκ-ος, 
“ἃ νγ 1 (“ Οηθ Βανϊηρ' ἃ 
ν 01 Τοο; ἃῃ ΑΟἤϑΔΗ ; 
6, 53.. 

λυπ-έω -ὥ, ἢ. λυπήσω, Ὁ. 
λελύπηκα, 1. 80Γ. ἐλύπησα, 
γ. ἃ Γχυκεηρ  ἐπῖοξ ἢ Ἔ 
10 σατι56 ογοῦ ἐο Ομ 6; ἐο 
γίουο.---, Το λαγαδδ, αὐηοῦ ; 
---Ὧοὖ 2, 26 νιύϑμοαῦ ὨΘΆΓΟΙ 
ΟΡ] Θεοῦ. ᾿ 

λύσσα (Αἰέϊς λύττα), ης, 
ἢν: 1. αγο, ζεῦν.----ῷ, Ἰαυΐησ 
γμιαάπο858 οἵ ἀορβ; 7, 20. 
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μά, ἃ ῬΑΡΟΙΟΙ6 αϑθα ἴῃ οαὐἢβ 4, 12 [ἃ60. ἴο Βο1η6, ἀκίῃη ἕο 
Δηαὦ φγούοβὑία [] 015, ἃηα [Ὁ]1α, 
ὈΥ Δοο. οὗ {Π6 ἀοίζγ, δέο., ἴο 
ΠΟΙ 8 ὩΡΡΘᾺ8] 15 χηδῆθ. 10 
οοηξαϊη8 ἴῃ 561 ὨΘΙΌΠΘΙ ἃ 
ὨΘΡΑΟΙΥΘ ΠΟΙ 8 δἰ αὐϊν 
ἹποϑηΪηρ: Βδῳ :---μὰ Δία, ὃψ 
“7]0ου6, 8, 21 :---Ἄναὶ μὰ Δία, ψδα, 
ὃψ ὕουο, 8, θ. 

μακ-ρός, ρά, ρόν, Δ]. ΠοΉ, 
Μοῦ Π6} 1 ΒΡ86Θ. ΟΥ' ὕ11}6 :-- 
ἴῸ μακρὰ πλοῖα, 566 πλοῖον. 
ΡΣ Οολρ. : μακρ-ότερος δᾶ 
μάσσων ὥᾳΡ.: μακρ-ότἄτος 
ὩΠα μήκιστος [ἃΚκῖη ἴο 88. 
γτοοῦ ΜΑΗ, ΟΥ̓ΡΊΠΔΙΥ ΜΑΘΉ, 
““ἴο0 6 στοαεῦ ᾽᾽]. 

Μάκρωνες, ων, 12. ΡὈΪυΓ, 
1λὸ Π͵αογοηδθ; ἃ ῬοΟνΘΥα] 
{106 τῇ δ Ἐς οὗἁἩ Ῥομίῃμϑβ, 
Δ οοσὺ 6 Μοβο ΐοὶ ΜΙ οα δ! 5, 
ἃ Υϑησθ οομπηρούϊηρ' ὕῃ6 (ὑδι- 
οἄβτιβ υῦἢ} Απδ- ΤΠ ἄηα8. 

μάλ-α, ἄν. : 1. Ῥοβ.: 8. 
Μοῖ, υϑῦν, ὙὉϑῦῳ ηιμοῖ, 6α- 
οφοραϊησίῳ.---Ὁ. '"οῸ βέγοηρίῃθῃ 
{Π6 ψογα ἴο νυ ΒΙΟ ἢ 10 15 Ἰοϊηρα: 
Ουέο, τσυϑγῳ, οἷο. : --- μάλα 
φοβερούς, τον 7ογηιααῦίε, ὅ, 
17; μάλα συχνοῖ, ΕΥ̓ Ὁ 111|}167᾽- 
Οτι5, 4, 18.---2, (ΟΡ. : μᾶλ- 
λον: 8. Πἴογεο, πῃ α δέσμεν 
αορῆεϑο:--- μᾶλλον ἤ, 1076 ἐδαλ, 
ἦη α ἀΐφλον ἄοσγεα ἐἤαη, 8, 19 ; 
8, 20.---Ὁ. ΠΤ αέδλον.---8.. ὅν. : 
μάλ-ιστα: 8. 27ος5ὲ, τη ἐδε 
ἀϊσηοθέ αἄοσγεθ, οαοθοαϊηρίῳ, 

ὥδη5. τα αδ, “ὙΘΙΠΔΥΚΔΌΪΘ ἢ; 
866, ἴο οὔπουβ, ακίῃ ἰο δ΄. 
τοοῦ ΜΑΗ ; 8688 μέγας. 

μᾶλἄκ-τζομαι, ἤ. μᾶλᾶακ- 
ισθήσομαι, 1. τοΥ. ἐμάλᾶκίσθην, 
ΤΆΤΟΙΥ ἐμᾶλακισἄμην, ν. γη]4, 
[μᾶλἄκ-ὁς, ““5ο Ὁ; ἢὮθη6ο, 
““οΠἰἴδηιϊηδίο ἢ 710 δεοοηιθ 
εἰενιϊναέο: ἐο σίυθ τὐαῷ ἴο 
τυθαζη688 ΟΥ γεοίζη σα ΟἹ δίοίϊ ; 

3 

μάλιστα, 
μάλα. 

μανθᾶνω, ἢ μᾶθήσω «πὰ 
μᾶθήσομαι, Ρ. μεμᾶθηκα, 2... 
8ΟΙ. ἔμᾶθον, ν. ἃ. 10 ἰφαγΉ 
ὈΥ ἱπααῖνγ, ἕο. αϑοεγέαϊη 
[5 θη μοποᾶ ἔν, τοοῦ μαθ, 
αἰτῖη ἴο ϑὅδηβ. τοοῦ ΜΑΤΗ, ““ἴο 
ΟὨυΓ ἢ ἢ; ΠΘη66, “ ἴο ἀρὶίαϊθ ᾿ἢ 
ἴῃ 86 μη]. 

μάν-τις, τεως, ἴὴη. “4 ἴη- 
δριγεοά ρογδοΊ ; ὦ 5662', δοοέδ- 
δαψογ [κῃ ἴο ὅδηβ. τοοῦ ΜΑΝ, 
“0 ὑμῖηῖ ἢ; 4150, ““ἴο Κηονν, 
ἴο ἄθοϊατθ ᾿""; πὰ 50, “" ΤΏΘ ΟἿΘ 
ὙΠῸ ΚΠΟΥΒ. ΟἿ ΘΟ] 65 {Π6 
Μ11 οὗ μ6 ροᾶβ οὐ ξαΐαγθ 
ον ϑηὐ51. 

μαστεύω, ν. ἃ. 70 5θεΐ;, 
δοαγο 707 οὐ αὔέου ;- ταῦ Θ, 
25 νι μοαῦ πρατον ΟΡ]θοῦ, 

μᾶχ-ἡ, η5, ἴ, [μάχοομαι, 
ἐφὸ. ἢρδῦ᾽.} 1, 4 σε, 
δαέέϊ6.---Ὁ2, 44 δαέέϊ6-οἰώ :---- 
ἀπὸ τῆς ἐν Βαβυλῶνι μᾶχηςσ, 

μᾶλλον; 866 

οἰϊεγίν, ηιοδέ 97 αἴΐ, ες ρεοϊαίψ. 7γοηι ἐδ δαξέϊο- εἰ ἐπ Βαδυί- 
-Ὀ.- [ἢ Ἰοοβο δοοουῃΐβ οὗ Πα τη- 
Ὀ6υ: 72. γομημα τη, δογ5, αδοιέ; 

οηΐα, ὅ, 4 ; Ξθ6 Βαβυλών, ΠΟ. 2. 
Βοίδυθηοο 15 μΠουο τηδαθ ἔο 86 
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Ῥαϊι]6 οὗ Ουὐμᾶχα, ἴῃ ΜΙΟῊ 
Οντὰθ νὰβ ἀοίραϊοα, ἃ5. Τῃ6ῃ- 
{Ἰοη θα ὈΥ ΧΘΠΟΡΒΟΣΝ ἴῃ ΒΟΟΚῚ 
Ομαρίοι ὃ οὗ ἴΠ6 Απᾷ 815. 

μἄχτ-ομαι, ἔ, μαχέσομαι, 
μαχήσομαι, μαχοῦμαι, Ρ. με- 
μάχημαι, μεμάχεσμαι, 1, Ὅ6Ει 
ἐμαχεσᾶμην, ν. τηϊά. ἴγτορ’: 1. 
10 ἢσλέ.---Φ. 1 1)αῦ. οὗ 
ῬΘΙΒΟΙ : 8. 70 71|σ λέ εὐἱέδ᾽ ΟΥ 
αἀφαϊηδέ; ἐο φησαφθ τη Πσἢέ, 
ΟΥ̓ δαέξέϊο, εὐἱέδ, οὐ αφαϊηϑδέ ; 4, 
21; ὅ, 13.--. 70 αἱδριιέο, οΥ 
οομέομα, «εοἱέδ; 6, 28.--θ. 
1 περί : 10 οοπέοηα, χιαΥ- 
γεῖ, αἱδριιέθ ΟΥ̓ τὐγαησίο, αδοιέ; 
8, 4 [τοοῦ μαχ, «Κίῃ ἴο 388. 
"παλλ- -α, “8 ΜΑΥΤΙΟΥ ̓ἢ 

μέγα, Δαν, Γαάνοι 18] ποῦ. 
οἵ μέγας, “φτοαῦ 7] 1 
8.4]. : 1. 1} Ροκ. : Ογεαΐίῳ, 
ὑοῦ, φαωοοδϑίυοῖῃ.---ὦ, ὙΊῸῈ 
ΟὐΙΏΡ. οἵ ὅρ.: δ. 7}. 

Μεγάβυζος, ου, τη. Ζεσα- 
ὄγειδ; {Π6 νεωκόρος οὗ [Π6 
ἴθ 016 οὗ ᾿ίαμα αὖ ΕΡἢ 658 ; 
8, Θ; 566 νεωκόρος. 

μεγᾶλα, προιαύ. ΠΟῃ}, 8πὰ 
866, ΡΙαν. οὗἩ μέγας. 

μεγάᾶλη, μεγάᾶλῃ, ἔθ), ΟΊ. 
Πα ἀδξ. 5βιηρ', οἵ μέγας. 

μεγάλῳ, τηᾶ80. πα πραῦ. 
ααῦ. δἴπρ'. οὗ μέγας. 

μέγ- ας, ἄλη, α, 86]. 
Ογεαέ, ἰαγᾳθ ;---αῦ 9, 12 βὰρ- 
ὈΪΥ ναῷ νι μεγᾶλῳ. ΕΞ, 
Ομ». : μέζων, μείζων ; ὅαρ. : 
μέγειστος [ἴ". 5αῃι6 τοῦ ἃ5 
μακρός ; ; 888 μακρός ]. 

μέγιστος, ἡ, ον, 8(].; ΒΌΡ. οὗ 
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μέγας : 1. Ζιαγροδέ, σγεαξοϑί. 
--ῷ. Μορέ ἐμπρογίαηέ, οὗ 
ἐβε σγεαΐίοδέ ἐπιρογέαηοε. 
-- 5. ϑαρκβύ.: 8. μέγιστον, 
οὐ, τὺ πὶ Ὁ Αὐύ; 6 
ἐλίη οὗ ἐλ6 σγοαΐεδέ Ὡηρογέ- 
αποθ; ἔλθ πηιοδέ ἱηιρογέαηπέ 
ἐλίηφ ; ἐδ ργἱποίραί οΥὁ οἠῖοῦ 
ἐλίηρ :---αὖῦ 6, 29 τὸ μέγιστον 
15. ἃ Ῥαγθη  θῦ10 8] Αοο., μα 15 
ἴῃ ΔΡΡοβιθοη νυ ὑπο [0]]ρ’. 
οἴαιβο τὰ ἱερὰ καλὰ εἶναι.---Ὀ. 
μέγιστα, ωὡν, ἢ. Ρῥἷαγ, 
Ανῦ.: 116 πιοδέ ἐμιρογίαπέ 
ἐλίηγϑ ; 7, 89. 
μεθῦ- ὦ ([ουπᾶ ΟὨΪγΥ ἴῃ ὈΓ08. 

Δ η4 πηροχῖ, ἀηα Ῥτθβ. ρανί.), 
Υ. ἢ, [μέθυ (ἔουπμα ΟὨΪΥ ἴῃ 
ηοτη. ἃ πα 860.) ἐς 186 ἢ ΠΕ 
αν μέθυ; ἸΘΠΟΟ, ἃ5 ἃ Τοβα]ῦ 
οὗ ακίηρ ἔοο ταῦοῖ οὗ 10) ΤῸ 
ὃθ αγεη ἤθη, οΥ ἱπέοωϊοαέεα, 
«ὐέλ, τοΐη6. 

μεῖζον, οοτηρ. δᾶν. [δἄνθι}"}- 
181} πθαῦ, οὗ μείζων, ““στοαῖον᾽᾽] 
(“ Ιὴ ἃ συθαΐονυ ἄθρυθθ ο7᾽ ἴοο 
δυοαΐ ἄθρυρο ἢ); ἢθη66) Οὐε7" 
ἀϊφ, ἐοο ἰογέῳ ; 566 φρονέω. 

μείζων, ον, σοτηρ. 84]. ; 568 
μέγας «εὖ επᾶ. 

μεῖναι, 1. 801. ἱηῇ. οὗ μένω. 
μεῖον, αν. [Δάνογθῖα] ποαῦ. 

οἵ μείων, Κ 655} 1.688. 
μείω- μα δὐταί τα; ὁ [ΤῸ Ἑ 

μείο-μα; ἔν. μειό-ω, “0 1655οῃ᾽᾽} 
(Α Ιοββθηΐηρ' ἢ; ἤθποθ, “ἃ 
σαν ῥα Ἰτηθηῦ ""; Π6Π066) “4 2π6. 

μείων, ον, ΘΟἸῚΡ. 86]. .1..655 ; 
8668 μικρός. 

μέλει ; 560 μέλω. 
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μέλλῃ, 8. Ρϑιβ8. βίῃρ, 500]. 
ῬΙ68. οὗ μέλλω. 

μέλλω, ἢ, μελλήσω, 1. Δογ. 
ἐμέλλησα, ν. Ὡ.: 1. ΤῸ ὅδε 
αδοιέ ἐο ὃ6 ΟΥὁ ἡαρρθῆ ; ἐο ὃθ 
οἢ; ἐδ ροϊηέ οΓ᾽ δοίη οὐ ἐαζίη 
»ίαοσο.---ὦ, Ὑι [δῇ : 8. 
ΡῬγρβοηῦ: 70 ὅδ αδοιέ ἐο ἀο 
αὖ {Π6 ρῥγϑβθηῦ {Ἰπη6 ; ἐο ὅδ οὔ 
ἐΐ6 ροϊπέ οὶ ἀοϊηρ', 6έο. ; ἔο 
τη θηα -ἐὸ ἀο, οἷο.; οἵ; 7, δ: 
ἢ, 18, οἔο.---Ὁ. Ἑ᾿αΐατο : 7Ὸ δ6 
αδοιΐέ, οὐ ἱπέομα, ἐο ἀο, εοἔο., 
ὙΥΠΘΠ ΒΟΙῚ6 ΔΟΌΙΟη ΟἹ βίαῦθ ψϑῦ 
Γαΐαθ ὈΘΟΟΙη65 Ῥυθβοηῦ. [}«ἢ 
815 σοπδσπούοη μέλλω νι} 
1.5 ἀδρθηαθηὺ Γαύανα 1ηΐ, τὰν 
ὍὈ6 τοηᾶορρᾷ ὃν π6 ἘρΡΊ5ἢ 
«οὐἱἑ αὐ ὑπ6 Βηϊΐο νοῦ οἵ [Π6 
Ἐπ 35 ΒΕ 6.12. 6; 38, δἔο. 

μέλω, ἔ. μελήσω, Ῥ. μεμέλ- 
ηκα, 1. 8οΥ. ἐμέλησα, γν. Ὡ.: 1 
1ο ὃ6 απὸ οὐ͵εοέ οΓ φαῦὰ ΟΥ̓ 
ἑημέογεϑέ.---ὦ, Ιτηροῦβ. : ἢ 
θαῦ. οὗ ρῬϑύβοῃ : μελήσει, 1 
δλαϊ, δ6 αἢ οὐ7ϑοέ οΥΓ σαγ6 ἴο, 
ΟΥ 1ὲ δηαϊ ὃ6 ὦ σαγ ἴο, ἃ Ῥεγ- 
ΒΟ ;--πἼὖῦῷ 8, 12 μελήσει Πο0ῃ- 
ἰαϊη5 ιζ5 ϑαθ)]οοῦ τι 105 
ΟΥ̓ Π]ΘΔΗΪηο', ΥἱΖ. μέλημα, 
““ἃ ΟΕΓΘ, 07) ΟΡ ΡΘ.᾽ 

μεμνῆσθαι, Ρογῇ. 
μιμνήσκομαι. 

μέμνησθε, 2. Ρ618. 
ΡΘΡ ἰηἃ. οὗ μιμνήσκομαι. 

μέμνηται, 9. ,Ῥε β, 
ΡΘΡΕ. 1ἰη4, οὗ μιμνήσκομαι. 

μέν, οοη]. 1 α66(61, οΉ1 ἐδ ΟἼ6 
λαπά :---μέν . .. δέ, ον ἐδ 
ο"6 λαπώ. οὐ ἐδ οὐδοῦ 

τη, οὗ 

ῬίαΣ, 

ΒΙΠρ᾽, 

ΨΟΓΟΑ δ ΟΣΑΔΛΥ. 

λαπᾶ :---ἰὲν οὖν γε (ΟΥ̓ ἃ5 ΟΠ0 
γγονα μενοῦνγε), ψεα γαΐλεγ,. 

μέν-τοι, ἂν. [μέν, ““ἴῃη- 
αδρα ᾿᾿; τοι, μοὶ ῦϊο ραν ῦϊο]θ 
586 ἴῃ ““βγοηρ προηϊηρ ᾿ἢ 
ἔογοο ] 1.5 ἐγέδ, ἐμ ἰθϑά, αὐ απ 
γαΐθο, δοιυθυοῦ : ---- μέντοιγε, 
ΠοιυθΌ6γ' ἐπα θοα 

μέντοι-γε ; ; 568 μέντοι. 
μένω, ἔ. μενῶ, Ῥ. μεμένηκα, 

1. 801}. ἔμεινα, ν. ἢ. Δηα ἃ.: 1. 
Νοαῦ. : 8. 710 γεηναϊη, ἈΒΕΚτῚ ἐς 
Ὁ. Τὸ γϑηιαϊΐη, δέαψ, ἴῃ ἃ Ῥ]466, 
οἔο.---. Αοὔ.: 170 τ΄αὶξ οΥ 
ἐαγ 7017; {0 εαρεοέ. 

μερ- τζω, ἔ. μερϊῶ, 1. ΔλοΓ. 
ἐμέρίσα, ν. ἃ. [μέρ-ος, “4 Ῥατὺ᾽)}] 
1, Τὸ ραγέ, αϊυϊάο.---2, ΤῸ 
ραγέ οπέ, αἰϊδέριδειέθ. -Ραβ85.: 
μερ-ἴζομαι, . μεμέρισμαι, 1. 
ΒΟΥ εὐλλρρκύξονς 1, ξαῦ, μερ- 
ισθήσομαι. 

μέρος, εος ους, Ὡ.: 1. 4 
ραν, ῬοΥ ϊοΉ. --Ξ. Α ῬΘΙΒΟῺΒ 
ἔτ} : ---κατὰ μέρος, ὅψ, ΟΥ̓ ΤΏ, 
ἔτ7}) ; διισοοδδίυοίψ. 

μέσ-ος, η, ἂν, δῇ]. 8 
Μιάάῖ6.----᾿Α5. ϑαθδῦ, : μέσον, 
ου, Ὡ.: 8ἃ. 1.6 πιϊααίο, ἐΐδ 
8066 δοέισοθη ;--- αὖ 2, 26 ψτῦ ἢ 
[0110.. ἀ6η.---Ὁ. 76 πιϊαα 6 οΥ 
οϑη 786 :-ττ- κατὰ μέσον, ἐπ ἐδ 
"ἱαάϊο, 4, 13.---2, ὙοῖῈ ἃ 
{μϊηρ’ 15 ἴῃ 086 τ 1441]6, ὁ, 6. ἐδθ 
πιά αἴθ 97, ὑπαὺ ἀοποίθα ὈΥ 16 
βαρύ. ὕο ΒΟ 1ὖ 15. ἴῃ αὐὐτϊ- 
Ὀαῤΐίοη [ακίη ἐο ϑδῃβ. γιααῆ- 
ψαδ, “τοῖα 16 ἢ; ΏΘηΟ6. 8150 
[μαὐ. πιοά-ἴι6]. 

μεσ-τός, τή, τόν, Δα]. {- 
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οα, ζεῖ ;--- αὖ 2,7; 2,12 νιῖνῃ 
ΡΝ δ Ἰύθίτυς οἵ, ῬΥΤΊΘΓ, 
8.115. δ. 

μετά (Ῥοίογα ἃ βοίδ σγόονγοὶ 
μετ᾽; ὈΘΙΌΓΟ 8 ἀβριταἰθα νοννο] 
μεθ}. ὍΤΟΡ.:.1. ὙΠ ὅρη.: 
"τέδ. --- ὁ. νμ Αοο.: ἃ. 
“πιοη.---Ὁ. Α 767. 

μέχρις ἐνταῦθα, τ ἐο ἐΐὲ8 
ροϊηέ, ἐΐτι5 γαῬ', ὅ, 4.---Ὦ. 
1 Ρτορ.: μέχρις ἐπὶ θάλαττ- 
αν, ὧ5 70 ὧδ, ΟΥ σγιῖίο τ 
ἔο; ἐδ δεας Ἱ, Ἰ- 

μέχρις ; 566 μέχρι. 
μή, δᾶν. Δηᾶ οοη͵. : 1. Αἄν.: 

8. Νοέ :---οεἶ μή, (17 ποέ, 1. 6.) 
μετἄ-μέλει, ἕ. μετᾶ-μελήσει, (Α) «χοερέ.--- (Ὁ) 416 166.---Ὁ. 

1, δου. μετ-εμέλησε, ν. ἢ. ἴπ- Ααἀαρᾶ ἤο νογῦβ ἀθῃούϊηρ' ῬγῸ- 
Ρου5. [μετά,ἀΘηοὔῦηρ' “ὉΠ ηρο᾽᾽;  ΠΙΙΠ]Ιοη, ἀουθύ, 6 η18], οέσ., 
μέλει, ““ ὉΠ 676 15 ἃ ΟΑΓ6᾽ ἴο 0η6, ἴο ΙΠΟΙΟΔΒ6 Π6 1} ΠΘρΆΟνΘ 
εἰο.) (““ΤΏΘΓΟ 15. ἃ ομδηρο οὗ ῥΡουνοῦ. ---- 6. 1 ΘΟ ΔΊ Οη 
ΟΆΤΘ ἢ 0 Οη6; Π6η66) ἢ οὐ Ἰοϊηθα ἴο {ῃ6 [πηΐς 
1)αὐ. : .1ὲ γορϑηέβ οΉ6, οἴο. ΑΓ νου θ᾽ ̓ ην ν᾽ πο ἃ ΠΟΡῸ- 

μετἄμέλοι, ᾿ΏΡΟΙΒ. ὈΥΘ5.  ὑϊν6 πούϊου, Βύθηρ  ΠΘΗΪΠρ' ὕΠ6 
ορῦ. οἵ μεταμέλει. Ῥτθοράϊηρ ποραῦινο ἰᾶρα.---ῷ, 

μεταξύ, ἐἀν.: 1. ΤΩΟΟΔ]]Υ : Ομ). : 8. «Ζ68έ.---Ὁ. ΑἸΟΣ 
Ὑγ10}} (ἴθη. : Βοέισοθη ; 4, 22. νογᾶβ ἀθηούϊηρ ἴοαν : 7 }λαΐ. 
-2. Οὗ ὕπο : Τοαπιυϊῖϊο, ἢ) μη-δέ, οοη]. [μή, “ποῦ ἢ; 
ἔλθ ηιοαμιυλῖϊο :--- μεταξὺ γεν- δέ, “πα 1. “πὰ ποέ, ἨΟΥ : 
ομένου, (λαυΐηφ δεοη τ ἐΐ6., --μηδέ . .. μηδέ, ποϊέλογ' 
ηῃθαημευδῆϊο; 1.6.) λαυΐηφ ἴη- . . . Π07.---ὖ, Νοέ εὐθη. 
ἐογυφηφα, 2, 17. μηδ-είς, μηδε-μία, μηδ-έν, 

᾿ μετεῖχον, προ, ἰη4. οὗ πα. 84). [μηδ-έ, “ποῦ ἀνθ "ἢ; 
μετέχω. εἷς, ““οπρ᾽᾽] 1. Διο δυθῖ) ΟΉ6, 

μετ-έχω, ἴ. μεθ-έξω, Ῥ. μετ- ᾿ ποΐ α δἴησίο, ἩΟΉΘ ΟΥ̓ 0 τυλαΐ- 
έσχηκα, ν. π. [μετ-ά, ἀδῃούϊηρ' [6067'. -- Α5. Βαρδῦ. : μηδέν, 
“« Ῥαυδοϊραύϊοη ἢ; ἔχω, ““ἴο μηδενός, ῃ. Νοίπιίηφι---, Αα- 
αν ο ̓̓ 7 (Τὸ Πᾶνα ἴῃ ραγθϊοὶ- ᾿ν Ρ Ὁ} πϑαῦὺ.: μηδέν, 12. π0 
Ῥαύοη ᾿᾽ τι Δ μοῦ ΠΡ : 6 Π66)  γεϑροοί, ποΐ αἰ αἰί. 

ὅθ. οὗ {δΐηρ: 70] μη-κ-έτι, δᾶν. [μή, “ ποὺ"; 
ραγήοϊραξο ἴη, 5ἤαγθ τη, ρα7- ἔτι, “ΔΙΥ τηογ6}] ΔΝοέ ατῷῳ 
ἑἐαζο ογ΄. Π1ΟΥΘ, ὯΟ 1076, 0 ἰΟΉ ΠΕ". 

μέχρι (μέχρις), ἀἄν.: 1. ΟΥ Σμῆκτος, εος οὐς, ἢ. Τοησίῇ, ; 
ἔπηθ: ὙΥ  ἄδηῃ.: {ὔημέϊϊ:---- ---απαὖ 4, 82 μῆκος 5. Αδοα. οὗ 
μέχρις οὗ (ΒΌΡΡΙΥ χρόνου), εἰἰϊΐ ΞΜ Θαβατο οὗ ὅραςοο [ὃ 99] [". 
διοΐ ἐϊηιθ αϑ8, τ ἐο ἐΐδ ἐΐηιθ βϑῶγηθ στοοῦ ἃ5 μακρός; 566 
ἐλαέ, 4., 16.---ΦΉἩ, ΟΥ̓ Ρῖας:: ὃ 1 μακρός. 
0, α5 7αν' αϑ :---ὃ. ΝΥ Ααν. :] 1. μήν, ἃ ῬΑΙθ016 αϑοᾷ ἴν 

“ρα. δοοῖῦ Κ΄. Ι, 
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βγη θη ΔΙΡΥΠΔΟΙΟΠ5, 
Ῥτγοϊοβύδ!οηβ, εοἔο. 1. σοοά 
ἐγέδ, υογὶϊῳ, ἐγείῳ, ἐπαοϑά. 

2. μήν, μηνός, τα. 4, πιοητῇ, 
(α5 ἃ χτηθᾶβαγο οὗ {1Π16) ;---αοὖ 
θ, 28 τοῦ μηνός (ψ ἐδ πιοηέλ, 
»εγ πιομέΐ) 15 θη. οἵ ΤΊ 
[8 112, ΟΡ 5. 81] [ακίῃ ἕο 548. 
τοοῦ ΜΑ͂, ““ἴο Τηθαβαγο᾽"; 7πη6- 
ὦ} πα Ἄρη: ὉΠ. ἢ 
ΤΏΘΠ}-515]. 

μηνο-ειδ-ἤς, ἔς, Δα]. [μήνη, 
(αποοηύν. σ6η.) μηνό-ης, “ὉΠ6 
Τ0ΟῊ ̓̓; εἶδ-ο5,{ὨΏ, ““5ῃΔ06᾽}) 
(“ Ηκανίηρ ὕΠ6 5ῃαδρθ οἵ {Π6 
ἸΏ00ῃ ἢ"; ὁ. 6.) Ογεβοθη-δλαρθοα, 
ἔῃ, ἐδ ζογην Οὗ α λα -πιοοΉ. 

μή-τε, τἂν. [μή, “πού; 
τε, ““ὐα] 4πα ποΐ, ΠΟΥ :---- 
ΜΉΤΕ. «1 μήτε, ποιή ᾿ς, 
ΏΟ7). 

μητρ-ό-πολις, πόλεως, 
[μήτηρ, μητρ-ός, ““τηούῃον ἡ"; 
(ο) οΘομ θοῦ ηρ' ΥΟΥΘΙ ; πόλις, 
“οἷὖγ ᾽] (“Μούμον- οἰὐγ᾽"; 1.6.) 
Ολῖε οἱέψ, οαρτέαϊ, ηιθέγῸ - 
»οϊϊδ. 

μηχᾶνή, ῆς, ἴ. Τφατδ, 60Ή- 
ἐγίυαποε, αἀουϊοο. 

μῖκρός, ἀ, ὅν, Δα].: 1. διηαϊ, 
{ϊέέϊ6, νυ ἈΘΌΠΟΙ 1ῃ 51Ζ6 οἵ 46- 
ΘΊΘΘ;---αὖ 8, 12 ΒΌΡΡΙΥ ναός 
ὙΥΙἢ μικρός.--, ϑδηναϊὶ, ἐγὶ71- 
ἴῃ, [{ἰέέίο, ροέέξῳ ; 8, 20.---θ, 
Αἀνθυθϊαὶ ἔουὴ5 πα ΘΧΡΓΘ5- 
ΒΙοηΒ: 8. μῖκρόν, 4 {ἱέέϊο, 
μοΐξ φτιμοῖ; 4, 22.---Ὁ. κατὰ 
μῖκρά, 1 δηιαϊΐ ρίδοθϑ 

ΝΟΓΑ, δΟΌΖΣΑ͂ΝΥ. 

ἰοραϑδέ; 7, 8. Ὁ Οὐοιρ.: 
μῖκρ-ότερος, ἐλάσσων ΟΥ̓ ἐλάτ- 
των, μείων ; ὅπ}. : μικρ-ὀτᾶτος, 
ἐλἄᾶχιστος, μεῖστος. 

μι-μνήτσκομαι, ἢ. μνή- 
σομαι, Ὁ. μέμνημαι, 1. δ80Υ. 
ἐμνήσθην, ν. τηϊά. ὙΠῸ ἀθη. 
οὗ ΟὈΪ]οοῦ [ὃ 1117] (180 [0]14. 
Ὀν ὅτι ογ' ὦ5): Τὺ οαἰΐ ἐο ηιϊηα, 
γϑηιθηιὦ 67" [κῃ ἴο ϑδῃβ. τοοῦ 
ΜΝΆ, ““ ἴο ΤΘΙΠΘΙΩ ΘΙ 7]. 

μισθός, οὔ, τη. αν, ἐὐαφέδ, 
λῖγε, οἷο. 

μισθο-φορ-ά, ἂς, Ε' [ἢ 
μισθο-φερ-ά ; ἴν. μισθός, (αῃ- 
ΘΟ. φΘη.}) μισθό-ος5, “ῬΑΥ ᾿"; 
φέρ-ω, ““ἴο ὈΘΑΙ Ο7᾽ ΟΔΡΓῪ ᾽] 
(“Α Ὀϑαυ}ηρ', Ο7) ΟΑΥΤΎΪηρ, οὗἨ 
μισθός "; ὮθηοΘ, ““τϑοοὶρῦ οὗ 
ΡΑΥ ἢ; Β6η66) αν, δβϑρ. οὗ 
ΒΟΙΙ6Υ8. 

μνᾶ, μνᾶς, ἔ, 44 γιΐηα; ἃ 5ατη 
ΟΥ̓ ἸηοΠ6 Υ θασδὶ ἰο :-94 15. 84. 
ἘΠΡΊΙ5Η. 

μόγ-ις, αἄν. [μόγ-ος, “ [01], 
ὑγροῦ] 1] Ἡιέλ ἐοϊί απὰ ραϊη, 
εὐἱέλ, αἰβοιιέψ. 

μοί, ἀαὖ. βἴηρ, οὗ ἐγώ.᾽ 
μόλις, «ἀἄν. ; Δηούηῃου [ὈΤῚῺ 

οἵ μόγις. - 
μον-ἡἤ, ἢς, ἔ. [[ῸΓ μεν-ἤ ; ἔτ, 

μέν-ω, ““ὕο γτοιηδΐη 7 «4 γ7ε- 
ηιαϊηΐηφ, δέαψίηρ, δέαψ. 

μόνον, ἃν. [Δἄνονθῖα] ποαῦ. 
οὗ μόνος, ““οπ]ν ᾽᾽] Οηΐἶψ. 

μονό-ξὕλ-ος, ον, 84]. [μόνος, 
(αποοηΐγ. 661.) μόνο-ος, 

ΟΥ, ““οηἱν ᾿᾿; ξῦλ-ον, ἴῃ ἔοσοθ ο 
ὀοάΐοδ;, 52.---ο,τοὐλᾶχιστον “4 ἰτο6᾽᾽ (“Ῥογίαϊηϊηρ ἴο 
[ΞΞ τὺ ἐλᾶχιστον), «444 ἐδ ᾿ ΟΥ6 ΟἾΪΥ ἔπ66 ᾿᾿;; Ὠθης6) ααθ 



ΝΟΓΑ δΖΣΑΔΛΥ. 

ΟΥ α δἴηφίθ ἔγεθ Οὐ 7701 α΄ 
δοίτα ἐγμηξ. 

μόν-ος, ἡ, ον, 86]. : 1. Οηΐῳ, 
αἴοηθ;--αὖ 7, 80. μόνοι 15 
[0]1ἃ. ΡΥ ῬῬαγύϊινα Ἃδη. 
[ὃ 1121].--2. 71ὼ6 οπἶψ 016 
ἐλαέ. 

μόσσυν, ὕνος (ἴτΥορ, ααῦ. 
Ῥίαν, μοσσῦνοις (4, 26), ἃ5 1 
ἔτουῃ ἃ ἴόσιη μόσσυνοΞ), τη. 4 
τὉοοα θη, ἔουι86 ΟΥ̓ ἐοτ067". 

Μοσσῦν-οικ-οι, ων, τὴ. ὈΪΌΓ. 
[μόσσυν, μόσσῦν- ο5, “8 ΟΟάΘη 
Ὠαΐ ο7" ὕονγου ̓̓  ; οἰκ-ἔω, ““ἴο 
ἂν 6}} 1η᾽] (“ Ῥ νυ Θ]1οῖ5 ἴῃ 
ννοοάθῃ ᾿αΐβ 07. [ον 15) 
116 Μοδοψπαοὶ; ἃ ῬΘΟΡΙΘ οἢ 
[Π6 οοαϑὺ οὗ ὕμ6 Ῥοηύιβ ὰπ- 
χίηὰβ (ΒΙΔΟΚ 564), Ὀθύννθθῃ ὑΠ6 
ΤΙθαγ δὶ δηα Μίδογ ἢ ὅβ : ὉΠ6Ὶ. 
ὨΒΠ16 νγὰ8 ΟὈ ΑΙ ΠΘΩαῖ ἤρου [}6 
παύατο οὐ ὑποὶν αν] ]ηρ5 ; οἵ, 
4, 260. 

ὑρΐἴ-ἄς, ἄδος, ἢ, [μῦρῖ-οι, 
“ἔρῃ ὑμουβαηᾶ ᾽) (“ΤῊ {Π]1ηρ' 
Ῥουίαιηϊηρ ἴο μῦρϊ-οι ᾿; ὮΘΠ6Θ 
ΓΠΏΘ πὰ ο 1 οὗ ἐθη ἐλοιδαηπά ; 
α μψηϊαά. 

μῦρί-ος, α, ον (ΠΠΟΒΕΙΪΥ Ρ]1α1.), 
86]. :Ε1. ΟΥ̓ Πα ΌΟΓ : Δ) 67" 
655, ἡηγηϊέ6.---. Α5. ἃ ἀοἤηϊ 
ὨΠΙΏΘΙΑ] : Ρ]αΡ, : 76.) ἐλοιι- 
δαηά. 

Μυσοί, ὧν, τὴ. Ρίαγ. 7.6 
Τργεὶ οὐ γεοϊαηδ; ὉΠ 6 Ῥθορ]θ 
οἵ Μ υϑβ8ῖα, ἴῃ Αβϑία Μίημου. ΤΠ ον 
ΘΟῸΠΟΥ ψγὰβ αϊναοα [Ιηΐο 
1μοββοῦ Μυβία οὐ πη6 Ηδ]168- 
φοιῦ (π6 Αγ δ }61165), ἀπᾶ 
ατοαΐου Μίγβια οα ὑπὸ ἤσθδῃ 
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ϑοα ({πΠ6 ΑὐΟΒΙΡΕΪαρΟ). Ἐπ 
ηρ, : Μυσός, οὔ, τη.: 
Οη6 οΥ᾽ ἐλ Τγεὶ (566 δθονο), 
Φ ἤγοίαη.---Ὁ., ΑΒ. ἃ ΤΥ] 5 
ὨΘΙῺ8 : 2Ζ7808 οΥὁὨ ἤἶἥγϑιι5. 

Μυσός, οὔ ; 566 Μυσοί. 

γαί, ἃ ῬΑΤΌΪΟ]6 πϑϑᾷ ἴῃ βύγοηρ' 
Αἰ ὔ]Οη5. Ζ65, δυο 580, 
υογῖῳ. 

νᾶ-ός, οὔ, τη. [Ὁ ναι-ἔς ; ἔν, 
ναί-ὠ, ἴῃ δοῦ. ἔογοθ, “ἴο αννγο}} 
ἴπ] (“Ταῦ ψμ]οἢ 15 ἀν ὶῦ 
ἴῃ "ἢ; ἤθῆοθ, “ἃ ἀνθ] ]]ηρ-Ὀ]8 66, 
αροᾶρ "᾿; αὖ ἴῃ 56 τοϑύσιοίθα 
ἴο ἃ ἀννϑι ]ηρ᾽ ῸΓ ἃ σοα ; Π6Π66) 
Α ἐοριρίο. 

νἄπη, ἡ5, ἴ. 4 τυοοᾶψ αἀεοϊϊ, 
α σίερ. 

ναυαρχ-έω -ὥ, ν.ἢ. [ναύὐύαρχ- 
05, “8 σΟΙΙΏΔ ΠΟΥ οὗ ἃ ἤθοῦ 
(“Τὸ 6 ἃ ναύαρχος "; ὨΘ6Π00) 
70 οογηιηιαηα ὦ Π66έ. 

γαῦ-λος, λου, τη. ἃπᾶ ναῦ- 
λον, λου, ἢ. [ναῦ-ς5, ἃ 5110] 
(Α ὑμῖηρ' ρογύαϊηϊηρ' ἴο ναῦς ἢ; 
ἢ6η66) Φαδϑαφο- ΟΕ, ζαΥ6 : 
- ναῦλον συνθέσθαι, ἐο 6ΟΉϊ6 
ἔο ἐεγη15 αδοιέ, ΟΥ̓ α07)66 τ ΡΟΉ, 
ραδδαφε-ηιοηϑῳ, 1, 12. 

1. ναῦς, νεώς, ἢ 4 5} 
[ακῖη ἰο ἕδηβ. παῖδ; οἵ, 1μαὖ. 
παυϊ5]. 

2. ναῦς, Αἰέϊο 8δ66. ΡῬ]α . οὗ 
1, ναῦς. 

νεκ-ρός, ροῦ, η.: 1. Οη6 
αἀφαά, α αἀφαά ρεγϑοΊ.----ὦ, Α 
ἀραά δοάψ, α 60γ7}56 [κίη ἴο 
ϑδη5. τοοῖ ΝΑῸ, “10 Ρ6ΥΊ5} ἢ; 
ἴῃ Ῥαγῦ. ῬουΕ, ρῬα55. “ ἀθαα᾽Ἴ. 

{πρ, 
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νέ-ος (ἰ. 6. νέξ-ος), α, ον, 
86]. Λειυ, 7γο5ἤ. ΘΞ5. Οον. : 
νεώτερος; ὥὄπρ. : νεώτᾶτος 
[ἀΚῖὴ ἰο ὅδη8. ἠαῦ-α, “πον; 
οἵ, Τμαῦ. πὄυ-ει8]. 

νεῦ-μα, μᾶτος, ἢ. [νεύ-ω, 
““1ο πο] (“Τμαῦ ψΏΙΟΒ 15 
ποααρα ᾿᾽; Ὠ6ης6) 4 ποά οἵ [Π6 
᾿ιθδᾶ, 

1, νέω, ἢ, νεύσομαι, Ὁ. νένευ- 
πᾶ; ΣῚ -πουλθένεῦσ απ Ὁ 
διυϊηλ. 

2, νέω, ἴ. νήσω, 1. Δοῦ. ἔνησα, 
γν. ἃ. 710 ἦθαρ, ΟΥ̓ ρῖϊ6, {. ---- 
Ῥαββ. : νέομαι, Ρ. νένημαι δὰ 
νένησμαι, 1. δΔοῦ. ἐνήθην ἀπ 
ἐνήσθην. 

γεω-κόρ-ος, ου, τὴ. (Ὀαὺ ἔ, 
Ὁ ΘῈ ἈΡΡΙΙΘα ὕο οἰδ165) [ νεώς, 
νεώ (Αἰίϊο Ὁ ναός, οὔ), “ἃ 
ἐθηρ 16; κορ-έω, ““ἴο βυνο6 0} 
(““ΤϑιηΡ]6-συθθροῦ ἢ; ἤΘΠΟΘ, 
1κα {86 1,40. φαϊέϊοιδ, ““ ἴθγ- 
ῬΙΘ- συδγαϊδη ἢ «4΄ ἐφηιρίο- 
σιαγαϊαιν  ΟΥ -ἰὐαγάθῃ : ὦ 
δαογδέαΉ. --- ΝΒ. ΤῊ6 {{|16 
νγ 5 Οἴὔβη δαἀορίθα ὃγ οἰὑϊο5 ὑμαῦ 
ΒΒ Θα Π6 σα ΓΙ Δ Ή5Π10 οὗ 
ἴΠ6 βγη οὗ βοΐ ἀοϊδγ, 
ὉΠΑΘΡ ψῃο56 Ῥχγούθουοη {Π|6 Ὺ 
ΤΟΥ ΘΒΡΘΟΙΑΙν ρ]αορα ὑποιη- 
βΒεῖνθβ. Οἱ {Π15, ΕΡῃθϑαβ 15. ἃ 
πούϑ 16 ̓Ἰηβύδῃοο : 5866 Αοίϑβ χῖχ. 
90. 

Νέων, ὠνος, τη. [νέων, Ῥαγῦ. 
ῬΓΟ5. οἵ νέω, ““ἴο 5] 
(“ Βνυιηηογ᾽)) Δ ὅθη ; ἃ γη8 8 
ὨΔΙΏ6 ; 866 ᾿Ασὶναῖος. 

νεώς, ὦ, τη. Αὐὐϊο ον οὗ 
ναός. 

ΝΟΓΑ δΟΖΑΔΜΥ͂. 

γή, ἃ Ῥαυύϊοϊο οὐὗἨ βύγοηρ' 
Αἰ στηδύϊοη [0]14. ὈγῪ Αοο. οὗ 
ἀοϊῦν, οέο. Υϑα, ὃψ :---νὴ Δία, 
ψθα, ὃψ ὕουο, 7, 22. 

γικ- ἄω -ῶ, ἔ, νϊκήσω, Ῥ. νε- 
νι κηκα, 1. ΔοΥ. ἐνίκησα, Υ. ἃ. 
δηα ἢ. [νίκ-η, “νἱοίΐουυ 7 1. 
Αοὔ.: 8. 70 φαΐη ἐΐδ υἱοίογῳ 
ΟΦ"; ἐο υαηᾳφιυὶδ, Οὐδ ΘΟΏΊ6, 
ΘΟΉφιι67".---Ὁ. ΤῸ ουογ }οιυογ,, 
σοί ἐδ δοέέξεν ογ.---ὦ. Ναραύ. : 
ΤῸ ὃ6, ΟΥὁ ρ7ουθ, υἱοξογίοιι5 ; ἐο 
ΘΟΉ  ΊΘΥ.. 

νίκη, η5, ἵ. Τ)]οίογν. 
γο-έω -ῶ, ἔ, νοήσω, Ῥ. νε- 

νόηκα, 1. 801. ἐνόησα, ν. Ὡ. 
[νό-ος, “Ὅ86 τηἱη 4] (“Τὸ τ86, 
οέο., Ὅη6 τηϊη ἢ; Πθη06) 170 
ἐλίηκ. 

νομ.-ή, ἢς5, ἴ. [ον νεμ-ἤ ; ἔν, 
νέμ-ω, ““ἴο ἴοοα ] (““Α ἴδρά- 
ἴηρ᾽ ᾿᾿; Ώ6η66) 4 ραδέι7, ζεοά- 
ἑησ-ρίαοο. 

γνομ-ἴζω, ἴ. νομΐίσω, Αὐέϊο 
νομϊῶ, Ῥ. νενόμϊκα, 1. 80Γ. 
ἐνόμϊσα, ν. 8. [νόμ-ος, “ἃ 
οὐδβίοτῃ ᾽᾽] (““ Τὸ πο], ο7) οὐ, 
αϑ ἃ οαβύογη" ; Π6ΠΟΘ, “ ἴο Πο]ά, 
ΟΥ̓, ΟΥ̓ ΤΘΟΟΡΉΪΖΘ, 85); Π6ΠΟΘ) 
1. 1 ΟΡ] Θοῦϊνο οἴαθβο: 70 
λοϊά, ἄεοθηι, γεσαγα, σοΉ δι 67), 
ἐμίπζ, οἷο, ἐμαί, οἵο.---. 
1 βοοοπμᾶ ἀσο.: ΤῸ λοῖϊα, 
ἄφεοηι, γοσαγα, οοΉδιο 8 
ΟὈ]θοῦ 845 Ὀοΐηρ ὑμαὺ ἀοποίοα 
Ὀγ {16 βθοομᾶ Ἀοο.---8. Ῥᾳβ88. : 
1} Τηΐ : Τὸ ὃ δοῖά, ἀφοηι- 
οα, γεοσαγαοα, οοηδίαογθα ΟΥ̓ 
γϑριιέοα ἐο ὈΘ, δἔο., ΟΥ α5 Ὀρϊηρ,, 
οέο.; ὅ,7.--Ῥα88.: νομ-ῖζομαι, 



ΜΟΓΑΒΟΌΟΖΣΑΛΑΥ. 

Ρ-νενόνισμαι, 1. 801. ἐνομίσθην, 
1. ξαῦ. νομισθήσομαι. 

νόμ.-ος, ου, τη. [Ὁ νέμ-ος ; 
ἤν, νέμ-ω, ““ἴο Ἀ5ΒΙΟῪ, ΔΡΡΟΥ- 
ὑϊοη "} (“ Τ|αῦ ΟΝ 15 85- 
βίσῃθὰ ο7 δρρουίϊοηθᾶ ᾿᾽; 
Πθησ66, “8. ἰανν, οὐ 8 η06 ᾽Ἶ ; 
Ὦ6η66) 1. 4 τιϑαᾶσο, οιιϑέοΏ1.---- 
ὦ. Α ηιιδῖοαΐ δἐγαΐη ; 4. 17. 

νότος, ου, ἴθ. 7116 δοιέλ 
ευἱηά. 

γου-μην-ἴα, ἴας, ἢ, [σομύν. 
ἤν", ψμεο-μην-ῖα ; ἔν. νέος, (π- 
Οὐ. 96.) νέο-ος, “πον ἢ; 
μήν-η, ““τχοοη ᾽] (“ Α {μΐηρ' 
ΡΟΡ αἸ Ἰηρ' ἕο ὑΠ6 ΠΘῚ τη 00} ἢ; 
Ὠθη66) 7.16 γϑέ ἀαν οΥ᾽ ἐδδ 
ἡποη δ. 

γῦν, ἀν. : 1. Δοιυ, αὐ ἐδ6 
ργθβθηξ ἐΐηιθ.---ὦ, ΟΥὁ 6 ττ- 
᾿ηραϊαύθ ραβῦ : “δὲ ποιῦ, γ76- 
οϑηέϊῃ, ἰαέεῖψ [ἀκ ἴο ϑ'Δ 8. 
μῖ οὐ πη, ““ πον]. 

γῦν-ἴ, δᾶν, [νῦν, ““πον ἢ; 
ῖ, ἀδιηοηδύγαύϊνο βυίῆχ Δ οὺυ, 
αὐ ἐψὲς πιοηιοηέ, αὐ ἐδὲδ ργεδθηέ 
ἐϊηϊ6. 

νύξ, νυκτός, ἢ. Νισλέ;---αῦ 
ἢ, 14 τῆς νυκτός 5 ἀδη. οὗ 
ὕτὴ6 ““ΜΏΘη ᾽᾽ [8 112, Οὖδ. 8] 
[ακίῃ ο ὅδη5, ηῆςα, “ πῖρμῦ 
μαζέαηι, ““ ὉΥ πἰρῦ . 

γῶτον, οὐ, ἢ. (4150 νῶτος, 
ου, τῇῆ.; Ὀὰῦ Ρ]07. ΙΝ ΔΥ5 
γῶτα, ὠν), 4 δαοῖ ;---ὐ 4, 82 
νῶτα 15 Δοο. οἵ ““ Βεοβρθοῦ 
ΔΌΣ ποικἴλους [ὃ 981. 

ξένϊα, ων ; 566 ξένϊος. 
ξεν-τζῳ, ἔκ, ξενίσω ἀὐᾶ ἕεν- 
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Ἰῷ, 1. δου. ἐξένϊσα, ν. ἃ. [ξέν-ος, 
ἐᾷ συοροῦ-Ἰοηα "ἢ; 4180, “8, 
βύγα ΠΡῸΣ 7] (“ Τὸ τϑοοῖνο ἃ5 ἃ 
ξένος " ; 606) 7ὉῸ φηῃέογέαϊ, 
λοδρτέαδίψ. 

ξέν-ἴος, ἴα, ἴον (απ ξἕξέν- 
ἵἴος; ἕο"), : )ᾳ]]" - {ξέν-σε; Ἐ8 
σαροῦ- ἔσο ᾽᾽] (“ Οὗ, ον Ὀ6- 
Ἰοηρίηρ ἴο, ἃ ἕξένος᾽᾽ ; ὨΘΠ6Ο) 
“Ποϑριέαδίὁ.---- Α5. ϑαθρῦ. : ξέν- 
ἴα, “ων (60. δῶρα), πῃ. φ]αν. 
Οὐές οΥ λοϑριξαζέ, γγϊοηαἶνψ 
ργεδθηΐέδ ; ὅ, 2. 

ξένος, οὐ, τ.: 1. 4 σιιεδέ- 
7γϊοηὰ ; 1. 6. ἃ ῬΟΥΒΟῚ (65 ρϑοΐδ]- 
Ιγ ἃ οἰδΖθῃ οὗἨ ἃ [ὈΓοΙΡῺ βίαϊθ) 
γι ἢ ΜΟΙ ΟἿΘ6 ἢὰ85 ἃ ἰγοαΐγ 
οἵ Ποβριύα!ν [ῸΓ ομθ᾿Β βοὶ]ῇ 
δηἀ ιοῖγβ, οοηβητηθα ὈῪ 
γγαῦσ8] ργθϑθηΐβ δὰ δὴ 
ἌΡΡΘΔ] ο Ζεὺς Ξένϊος.---ῷ, Α 
δ γα Ή 67". 

Ξενοφῶν, ὥντος, τη. Δ ορἢ- 
Οὔ, ὑμθ βοὴ οὗ αὐ], ν ὰ5 
Ῥοὴ αὖ Αὐποηξ, δρουῦ 8.6. 
444. Τῃ δι ]ν 16 ἢ νγὰβ ὑΠπ6 
ἔγιθηα ἀμ ῬᾺΡΙ] οὗ ϑοογαΐίαβ. 
Ιῃη 8.0. 401 Πα Ἰοϊηρα ἐπ6 
ΘΧΡΘΟΙ ΙΟΠΔΙΥ [ΌΤ006 ὉπΠ6οὺ 
Ογεαβ, πα οὐ ὑμαῦ δοοουηῦ 
γγᾶ5 ῬΔΠΙΒΏΘΑ ἔΓΌΤΩῚ 15 ΘΟ ὐΤΥ. 
Ιὴ 8.0. 890 6 βουνά ὑπᾶθὺ 
ΑΡΌΒΙΔαΒ ἴῃ ἢ15 Αϑιαῦϊο οδιηΡ- 
αἰρῺ, δηα [ουρὴῦ ἀραϊηβὺ ἢ 15 
σΟα θη αὖ ὑμ6 Ὀαζ]ο οὗ 
Οὔγοηξδα, 8.0. 894. δ}- 
Βα ΘΗ ]Υ 6 Τοβι ρα ΤῸ} ΓΔ ΗΥ 
8185 αὖ ΒΟΥ 15, ΩΘΔῚ ΟἸγΙρΐδ, 
ΟἹ 8 Θϑύαϊθ οσίνθῃ Ὠϊη ὈΥ͂ Π6 
ΤΔοραφθιοηἶΔ}8 ; Δα Οἡ Ὀ6ΙΠρ᾽ 
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ΟΧΡΟΙ]Θα ἔτοῃ τ ὈΥ {Π6 
ΕἸδΔη5 οἡ ὑΠ6 1} Δ ΚΙΠρΡ' ὙγᾺ 1 
ἢ ϑρανία, μΠ6 στοῦγρα ἴο 
(οὐδ, τ οΘ Π6 ἀϊορᾶ ἴῃ 
αθοαῦ Π6 Θυΐῃ γϑὰν οὐ ἢ15 
06, ΤῊΘ τυϊθηρβ οὐ ΧΘθορΡἢ- 
ΟἹ 816 ποῦ ἔον ; π6 ῬὈοϑῦ 
Κηον οὗ ἔμθῃὶ Ὀοΐὶηρ ᾧΠ68 
““ΑΠΔΌΔ515,᾽ τ ΠΘΥοῖη Ὧθ 46- 
ΒΟΡΙΌ65 η6. “Βοίτραῦ οὗ [6 
θη ΤΠουξαηα," ἴῃ ] ἢ 6 
ΒΙΉΒΘΙΣ ῬΟΥΘ 50 αἰβυϊ ρα βῃρα, 
ἃ Ῥαγῦ. 

ξίφος, εος οὐκ, ῃ. 4 5ιυογά. 
ξό-ἄνον, ἄνου, ῃν. [ἴῸΥ ξέ- 

ἄνον ; ἔν, ξέ-ω, ἴῃ ἔογοθ οὗ ““ἴο 
ΟΓΚ ᾿ τ νορᾶ οὐ" βύοῃβδ; 
ἤρῆοθ, “0ἴὉ οδννρ,᾽ 
(“ἼΠ6 οατνοᾶ ὑμ1ηρ’ ᾿᾿; ΠΒΘΠ66) 
4 οαγυοά ἤπασε οὗ ποοᾶ; ὦ 
δίαέιι6, 

ξύλ-ἵνος, ἵνη, ἵνον, δα]. 
[ξύλ-ον, “ μοοᾶ 7] ΟΥ̓ οὐ δε-᾿ 
ἰοηφίηφ ἕο, τὐυοοά; τὑοοαφήη, 
εροοά-. 

ξύλον, λου, ἢ. [ξύ-ω, “ἴο 
ΒΟΙΆΡΘ Ο7) φΪδη6.) (“ Τμαῦ 
ὙΥΒΊΟῊ 15. Βουαρϑα ο7' ρ]αηρα ἢ; 
ἤθηοο, “ὑπο ̓ ἔον Ὀυϊα- 
ἸηΡῈ ; Π6η066) 1, Ἡοοά ἴῃ σθῃ- 
6Γ8].---ῷ, ΕἸαν. : Ζοσδ οὔιυοοά, 
ἐϊηιῦοῦ; 2, 28.--ὃἙἡ.. Α5. Ὀοϊηρ 
τηϑᾶθ οὗ νοοᾶ : “4ἴὝ δλαῇ, οΥ 
λαπάϊίο, οἵ ἃ ΞρΡΘᾶγν ; 4, 12. 

1, ὁ, ἢ, τό, ἀοβπηϊξο ατγίϊοϊς, 
Τε: 1. ΝΥ ἢ Βαρπῦ. : 8. (8) 
Τὸ γροϊηῦ ουῦὺ 5οὴ8 ῬυΙΟΌΪΑΣ 
ῬΘΙΒΟΙ Ο7 ὑμ]ησ᾽ :--- θεός, ἐδ 
φοά, ἰ. 6. ΑΡο]]ο, 8, 7; ἣ θεός, 

οέο.}. 

γΟςΑ ΒΟΖΣΔΑΔΥ͂. 

ἐπ σοάά655, 1.6, Ατὑδιηϊβ, 9, 
7; οἱ στρατιῶται, ἐΐ δοϊαϊεγ8 
οὗ {πμ6 ατγθοκ ἃυΩν, 1, 8.-() 
Τὸ ρφροϊηῦ ουὺῦ 5016 ΡΘΙΞΟΏ, 
{π1ηρ’, φέο., Ὀθέου πηθηὐομηρᾶ : 

᾿π- τοῦ χωρῖου, ἐδι6 ρίαοο (ὈΘἴογΘ 
τηθηθοηρα αὖ 2, 7), 2, 8.---(ο) 
Τὸ ἀδμῃοΐθ βξουμοίῃϊηρ Ὀθ]οηρ- 
ἰὴ ἴο ΟΠΒΘ :--τὰ ὅπλα, τῖψ 
αΥη15, 1, 2; τὸ μέρος, ἠῖδ 
δλαῦε, ὅ, 4; τὸν λόχον, ἦϊδ5 
οοηιραηῳ, 2, 11; ἐν ταῖς χερσί, 
ἦν ἐμοὶ ἀαπάς, , 21; τὰ 
σκέλη, τὲ} ἴερ5, 8, 14.--- (α) Τὸ 
Ροϊηῦ οαὖ ΒΟ.)6 ΡΘΥΞΟῚ Ο7) ΒΡ’ 
ἃ 5 γΥ6}1} ΚΠΟΥΤΏ ΟΥ̓ [ἈΠΠΟῈΒ :---- 
πύκτης, ἐδλε δοχεῦ, 8, 28.---Ὦ. 
ἢ ῬΘΥβΟΠΔ] ΠδΙη65 οὗ [ἴῃ- 

᾿αἰνιάσα]β: ΤῸ φροϊηῦ οαὖ {86 
ῬΟΒοὴ (8) Α5 0Π6 οὴ6 ὈθίουΘ 
ΒΡΟΪΘη οἵ: --τῷ Ἑκἄτωνὕμῳ, 
ὅ, 24, ροϊηΐβ οαὖ “Ἑκᾶτώνὕμος, 
ὅ, 7; ὃ Τιμησῖθεος, 4, 8, Ῥοϊηῦβ 
᾿οαὖ Τιμησῖθεον, 4., 2.---(Ὀ) Δ45 
᾿αΙβθηρ Ἰβῃρα ἔγοτῃ οὔμθῦβ οὗ 
ὕΠ 6 581ὴ6 ΠὩΠΊ6 :---Τιμησῖίθεον 
τὸν Τραπεζούντιον, 4, 2; 
Τιμασίων ὃ Δαρδανεύς, Θώραξ 
ὁ Βοιώτϊος, 0, 19.---(ο) Α,5 Οῃ8 
[Ἀγ ΟΙ5. ΟΥΣ γν6}} Κπον :--- τοῦ 
᾿Απόλλωνος, 8,ὅ; τῷ Ἐνυαλίῳ, 
2,14; ὁ Ἐενοφῶν, 2, 16; τῇ 
᾿Αρτέμϊδι, 8, θ.---κἼι ΥἼἢ ΠδΤ65 
Οὗ φουηὐῖθβ ΟΥ̓ Οἰδϊ65 (8) 
Βρίουσιηρ ἴο ἃ ῬΥΘνΊΟυ5. Π]ΘΗ- 
ὕϊοη οὗ {π68}.---(Ὁ) ΤῸ μὰν κ 
ὑπθὴ 8ἃ5. Μ6]1 Κῆονη δμὰ 
ΤδυηουΒ :---ττὴν Ἑλλᾶδα, 1, 2; 
τὴν ὈΟλυμπῖαν, 8, 7; τῆς 
Φολόης, 8, 10.--ὁ2,βὈ Το πρυΐ, “ἶσα 1....................ὕὃ0έ..---ὄ....-.....ὃἌᾧἜ. 



ΨΝΟΓΑΔΟΖΑΛΎΥ, 

αὐῦ, βίηρ, Ἰἰοϊηρὰ ἴο Ὧἂῃ ἴῃ- 
Πηϊνγο Ἰηοοά, ΟἹ ἴο ἃ οἴδαβο, 
σομνουὺβ 1ὖ ᾿ηὔο ἃ γΘθ8] ΠΟυῚ : 
-τ-τὸ νομῖζειν, 7, 14; τοῦ 
συλλᾶβεῖϊν, 1, 16; τὸ ἀνάγκην 
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"ἐδ γϑαῦ ΟΥ δελὶπα, 8, 16 ; τοῦ 
ἐπέκεινα, ἐΐθ Τιεγέλο) δίάθ, 4, 
9.-. Μαβο. αὐὖῦ. ρ]υν.: 8. 
ΒΝ σύν «αὐ 1)εῦ. οὔ {Π6 
ὨΔΤ]Θ ΟὗὁἨ ἃ ῬΕΥΒΟΙ, ΟἹ ἃ ΡΙΌΗ. 
ΤΟΥ τΙηρ ἴο ἃ ῬΘΥΒΟΠ, ἀθποίοϑ 
αὖ ΡΘΥΒΟἢ 5 [0] ον ου5, αὐθηά- 
᾿αηΐβ, φέο.:---οὗ σὺν αὐτῷ, ἐδθ 
᾿ΟΉ65 εὐἱέϊ, ἀΐην (ΞΞ Μγ518), 1. 6. 
᾿ λὲδ οοηιγ ααε5 ΟΥ̓ ηιεη, 2, 90.--- 
Ὁ. 1} περί ον ἀμφί ἀπᾷ Αοο. 
Οὗ ῬΘΥΒΟΙ, ΟἹ ῬΓΙΌΠ. ΤΟΙΟΣΤΙΗρ᾽ 

Οὗ βο ρδίβοη. -- 4, ὙΠῸ ἰο ἃ Ῥοίβοῦ, ἀομποίθβ ἐμαῦ 
ῬΆΡΕΙΟΙΡ]65 Ξϑῷ μα. 15. 4], 6, ῬΘΥΒΟῚ ἢ 5. [ὉΠ] ΟΥΘΥΒ, ΒΟΙ Θ 68 
οἴο., εὐῖο, οἷο. ; οπε, βἴς,, τοῖο,  ὑκιηρ' αἰβοὸ νυ θη 15 ΘΔ Π] Πρ’ 
εὗο. :---ἦ ἐξηπᾶτηκώς, ἦ6 ἐβαέ ἴπμ6 Ῥούβοη ἈΠ] πη5611.---8, ΤῊΘ 
οἠμεραέοα, 7, 9; τῶν ἐξιόντων ᾿πραῦ. ατὐῦ, : 8. 0} Πορεπάθμῦ 
καὶ τῶν μενόντων, οΥ ἐδοδοιυῦο (ἀδῃ. ἀοποίθβ ἐΐθ ἐλίηφ, οἷο. 
40 οὐἱέ απὰ οΓ᾽ ἐλοϑδο τοἦο 76- 7, ΟΥὁ ρογἐαϊητηρ ἐο, ἃ ῬΘΥΒΟΙ, 
ἡπαΐη, 1, 8 ; οἱ διαβάντες, ἐΐοδ6 ᾿εἴο. :π- τὰ ἑαυτῶν, (ἐΐ6 ἐλίηρε 
το Ππαά ογοσδεά οὐδοῦ, 2, 4. δοϊοησίηφ ἐο ἐλοηιδοῖυεδ ; 1. 6.) 

εἶναι, ὅ, 17; τῷ ἀποπήγνυσθαι 
τὸ αἷμα, 8,15; τῷ ἀποσήπεσθαι 
τοὺς τῶν ποδῶν δακτύλους, 8, 
16; οἵ, 4150, 6, 2.---ὅ, 1]6 
γη886. (07) 61.) αὐὖῦ. {0114, ὈῪ 
ἄρῃ. οἵ [Π6 πᾶιηβ οὗ ἃ Ῥϑύβοῃ 
ἀρπούοβ ἐΐθ δοη (ον ἀατιἠέε7) 

-- ὅ. ὙΠ} οαγαϊμα] δά]θο- 
ἀνθ ἴο Δ} ἃ ΠΟΙ 46- 
ΠηΣύοΙν οἱ Θχδοί]ν :---οὗς τρισ- 
χιλίους δαρεικούς (Ὁ τοὺς 
τρισχιλίους δαρεικοὺς, οὕ), 
ἐἔλοδο ἐΐγεθ ἐβξοιδαπμα ααγίοξ, 
«υὐϊοῖ, 6, 18.--6. ὙΠ} ΑΔ- 
γΘΡΌΒ ὕμ6 Αὐῦ. ἔου5: 8ἃ. Δἢ 
Δα] οὔῦν 8] ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ :--ἐν τῷ 
πρόσθεν λόγῳ, τη ἐδ ργϑοεαϊης 
παγγαΐΐυθ, 1, 1; ἐν τῇ ἄνω 
χώρᾳ, τη) ἐΐδ τρρθη' σοι, 
2, 8; τὸ ἐγγυτἄᾶτω χωρῖον, 
ἐλ6 πεαγδδέ ρίαοο, ἢ, 18.---Ὁ. Α 
ΟΟΙΏΡΙΘΧ ΠΟᾺῊ :---τὰ ἔμπροσθεν, 
ἐλεῖγν" γζογε-ραγέδ, 4, 82 ; τοὺς 
οἴκοι, ἐΐοδθ αὐ ἤἄοπιο, 6, 20 ; 
τοὺς πρόσθεν... τοὺς ὄπισθεν, 
ἐΐοδε ἴῃ ἐΐθ ἤγοηέ.. .. ἐΐοδο ἴῃ 

ἐμεῖγ" οἱυῦῦ πιοηθῳ, ὅ, 20; τὰ 
ἐκείνων, ἐπεοῖγ ργορογέῳ, 1,9 ; 
τὰ τῶν ἡττωμένων, ἐδ »γ0ρ- 
ογέψ οΥΓἡΧ ἐδε σπὍηαηφιϊδηφα, Θ, 
82; οὐδὲν τῶν (ΘΌΡΡΙΥ χρη- 
μᾶτων) ἐκείνων (5 Βαββύ.), 
(ποέμίηρ οὗ ἐλθ ργορεγέῳψ οὗ 
ἐμοδθ ρογδοηδ; 1. 6.) ποέλέηφ 
δοίοησίη ἐο ἐΐφηι, ὅ, 18.---Ὁ. 
ΕΌ]1α, Ὁ. ἃ ΡῬΓΘΡ. ἃῃμᾷ 105 οα88 
ἀδρηοΐοβ ἐλ ἐλίηρ, οἷο., οοῃ- 
προίρα νυ ὑμαῦ ἡ 1Ο ἢ) Βα ἢ 
ΡΓΘΡ. διὰ 15. οα86 ροϊπῦ οαὖ-. 
--9. ἢ ΡΙυγα] ποὰὴβ {ῃ6 
ἉΤΌΙΟ]6 ἀδπούοθβ ὑπ οο]]θοϊρα 
Ὠ]ΘΏΌΘΥΒ Οἵ ἃ 01485 :---οὶ ἰατροί, 
ἐδ ρῥψϑδιοϊαηϑ, 1. 6. » ἠψϑισὶαη 5 
ἴῃ ΘΘΠΟΘΙΔΙ, 8, 18 ; οἱ θεοί, ἐλέ 
φοάδ ἴῃ ΘΘηΘΓᾺ), ὅ, 8.-- 10, 
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Ῥοβιθίοη οὗἨ {86 δγέϊοϊθ ἢ Ὁ δἰ Π6Υ Οἤδηρο5. {}|15 ΡΙΌΠ. 
8 αὐὐεϊθαύῦγο 864]. οὐ ραγύῦ. ἰπΐο ἃ βυβῦ. (ο" Βα ] ἢ 1 ἴο 
Πα 15 βαϊδύ. : 8. θη ὑπ ἃ βυῦθβῦ. τυ ΒΙΟἢ ΔΙΓΘ αν Πα5 {16 
ααδ! ν οὗὨ {πὸ βαϊρδβῦ. 15 ἕο "6 αγῦ.) :---ἐν τῷ τοιούτῳ (δ86. 
ΡΑΡ Ιου] γ1Ζθα, ὑΠ6 αὐὐειθαύῦννθ χρόνῳ), αὐ διοῖ α ἐΐηι6 αϑ ἐλῖδ, 
15 Ῥ]ασθα θθύνθθηῃ ὑΠ6 ατῦ. ἀπ 8, 20. --- 16. ΤΠ6 ἀγῦϊο]θ 15 
ὑπο βαβϑύ. :---περὶ τῆς λοιπῆς Βοιμηθίϊηθ8 βϑραγα θα ἔγουῃ 1085 
πορείας, 1, 2; τῇ Ἐφεσίᾳ παθδίαμῃεϊνα ὈΥῪ ὉΠ6 Ῥαγῦϊο 85 
᾿Αρτέμϊδι, 8,4; τὰς δέκα ἡμέρας, μέν, δέ, γέ, ἄρα, τοί, τοίνυν, 
6, 18; τὸν νέον σῖτον, 4, 27. γάρ, καί, δή, ἀπ αὖ :---οἱ μὲν 
--Ὁ. θη μθ αυλι ιν 15 ο πελτασταί, 2, 16; ὃ δὲ Ξενοφ- 
6 ϑιῃρμδβιζοα ὑμ6 τύ. 15. Ρ᾽6- ὧν, 2, 16. --- 16. ΕῸΣ ΔγΌ1616 
ἢχοᾷ ἰο δοίϊι. βαϊβύ. ἅπᾶᾷ νι ἄλλος, 566 ἄλλος.---Ν.Β. 
αὐὐτιθαΐίνο, ῃη6 βαθβῦ. ἢ ῬΓΙΌΡΟΙ Ὡδπηη65 οὗ ἱπαϊνιάπαὶ 
105 γ΄. Ὀθίηρ' ρ]δοθα ἢγϑῦ :-ττο ῬΘΥβΟη5, δηἃ αθὸ οὐ οἱδιθϑ 
τοὺς κύνας τοὺς χαλεπούς, 8, 
24; τὸ κοινὸν τὸ ἡμέτερον, 
7, 17.---ο. ἢ μέγας, μέσος, 
ὅλος, ἈΠ 5ο1ὴ6 οὔῃθυϑ, ὕπθ. 
τα]οοῦϊγα βίδηϑβ οἰ ΘΟ 6 
{86 ατῦ. ΟΥ αἰδδι ὑπ6 βιυϑύ.---ἃ. 
ΕὟΡ ροβιθοη οὗ πᾶς νιῦ τύ. 
Δα βαϊβύ. 566 πᾶς.---11. Αἢ 
αὐὐεϊθαύῦνο θη. 15 5οπηθῦ! 165 
Ῥἰδοθα Ὀθύνθοῃ ὑπ αὐ. ἀπά 
105 Βα Ὀϑύ. :---τὸν ἑαυτοῦ λόχον,, 
1, 17.---12. ΤἼῊΘ αὐ. τὺ Ὀ6 
Βθραναῦθα ἔγο 105 βαῦβῦ. ὈΥ͂ 
1 ΘΠ Ϊ Πσ' γον 5. ὅΟἢ που 5 
ΑΙΘ ΘΘΠΘΙΆΙΪΥ ἤο Ὀ6 θη ἃ5. 
Δ δα]θοῦνα! βθηΐθποθ βίαπαᾶ- 
ἴηρ' ἃ5 Ὅῃ6 αὐὐϊθαΐα ἕο ῃΠ6. 
Βα 56. :--τὸν παρ᾽ ὑμῶν ἅρμοσ-᾿ 
τήν, ἐδ6 λαγηιοδέ Κγοηι ψοι 
Ϊ, 6. ψοῦι)" μαγηιοϑέ, ὅ, 19.---18. 
Νραῦ. ατῦ. 15 Ἰοϊποα ἴο 84}]}. ἴο 
ἴον 8 δάνθυ 181] ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩ 
(οἴ, ἀθονθ, μο. 6, Ὀ) :--τὸ λοιπ- 
ὄν, 7ογ" ἐΐλ6 Κμέμγδ, ἀοηοοξογέδ, 
1, 2.---14, Ῥγβῆχϑρα ἴο τοιοῦτος 

᾿8ηα σου {γ165, ἀο ποῦ ΓΘ 1} 
6. ανί., οχοορῦ 8ἃ5. ΔΌΟΥΘ 
Βρθοϊῇθᾷ [ακὶπ ἰοὸ ὅδηβ. δα, 
“ὁ 050": ὃπὰ ἔα, “ἢ, δ.ε8, 
10}. 

2. ὃ, ἡ, τό, ἀργηοηβίυ. ῬΓΌΠΙ. 
ΗΟ, 5}6, 1έ, εοἴο.; ταῦ 2, 7 
ὅ, ὧδ, ΤΥ θλη5 8 Τη8η ὙὙΠῸ 
ννὰ5 βοηῦ 0 Χϑηορθοη, ποῦ 
ΧΟΠΟΡΠΟη Ὠἰμ561[ [ακίη ἕο 
ϑδη5. ἔα, ““Ὧ6, 586, 10]. 

8. ὅ, πραῦ. ποι. 8πἃ 8006. 
βίηρ, οἵ ὅς, ἥ, ὅ, 

ὀγδο-ή-κον-τα, πα. Δ6]. 
Ἰηᾶθο]. αἀδσμέψ [γδο-ος, 
“ οἰ ἢ ἢ; (η) ΘΟΠηΘΟΙηρ' 
γόον 6]; κὸν (Ξ φαῆ, ἴῃ ϑὅ'8 8. 
ἀαςφαη), “ἴδῃ ᾽᾿; τα βυ χ (ΞΞ 
1,αὖ. ὅ..5), ““Ῥγον:ἀθα σι ;ἢ 

᾿8ἃπα 50, [ον Ὰ}}]γ, ““ρῥγουϊ θὰ 
να ὑΠ6 οἰσθθῃ θη]. 

ὅ-δε, ἥ-δε, τό-δε, ῬτΟη. 46- 
τηοηβῦν. [οἱα ἀθῃγοηβίῦ. ΡΙΌΏ. 
ὃ, “0815; μος δέ] 7 }ὲ8 
Ῥϑίβοὴῦ. οὐ ἐμίηρ; ἐλὲθδ 076 
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λ676.----Α5 ϑαθδῦ. οὔ }1 ρσθ Π οΥ5 
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τηούϊοι “ἦ ἤρου "7 2 γοηι εὐἢὶοῖ 
ὉΠ ΠΌΠΌΘΙΒ: .76, δλ60, τέ; ρίαςο, οἴο. ; τυ θΉ06, 
ἐλὴὶ5 ἐμίηφ; ἐδὶδ; ἐΐδδ6; ἐΐδδ 
ἐλέη. 

οἶδα (οἶδ᾽, 7, 88); 566 εἴδω. 
οἴκ-ἅ-δε, τα]. [οἷκ-ος, ““ἃ 

δὁδοιπορ-έω -ὦ, ἢ, ὁδοιπορήσω, ᾿οιδθ, ΠΟΠ16᾽᾽΄; (α) φοπποοῦϊηρ; 
Ρ. ὁδοιπόρηκα ἀμ ὡδοιπόρηκα, 
ν. ἃ. [ὁδοιπόρ-ος, “ἃ ΜΨΆΥ ΤΆΓΟΥ, 
ὑγάνθ! ον "7 (“Τὸ Ὀ6 δὴ ὅδοι- 
πόρος"; Ὠ6η66) 70 τὉὙσαἰΐ, ἐο 
ἐγαυοί οἩ γοοί. 

ὁδο-ποιέω -ποιῶ, {αὐ. ὅδο- 
ποιήσω, 1. ΔοΙ. ὡδοποίησα, ν.Ἡ. 
[ὅδός, (αποοῃίγ. ρθη.) ὁδό-ος, 
ἐᾷ τοδα ᾿᾿; ποιέω, ““ἴο γτγΔ Κ6᾽}] 
1. Αοῦ.: 70 ηιαζθ, οὐ 707ΏΉ1, ὦ 
γοσα ; ο ἴουοῖ α γοαΐ ;---αὐ 
1, 18 [0]18. ὈΥῪ οσορπαΐθ Αοο. 
ὁδούς.---Ὡὦ. Ῥ, Ῥεγή, Ῥαβϑ.: 
ὡδοποιημένος, ἡη,ο»ν, Τ]ιουοίϊεα, 
γιααᾶθ ἤέ ΚΟΥ τ|56; 8,1. 

δδ-ός, οὔ, ἢ, (““ Τιιαῦ υΒ]ο ἢ 
ἈΡΡΙΌΔΟΙΘΒ ΟἿ᾽ ΤΌΤΙΏΒ. δ ΔΡ- 
ῬΙΌΔΟΙ "; Πθ6η66) 1, 4 τσαῦ, 
γοαα.---ὦ. 4 7ουγηθψ, ηιαγοῖ, 
οἷο. [Κη ὕἤο ὥδηβ. τοοῦ ΒΑ, 
ἴῃ ἔΌγο6 οἵὗἉ ““ὕο ΔρΡρυόδοὶ 1. 

᾿Οδυσσεύς, έως, τη. Οατιδδοι5 
([μαῦ. ίψ5565); Κῃρ' οὗ ΤΠ 68, 
Π6 υυβοϑῦ δῃηα τηοβῦ ρο]ύϊο οὗ 
ὑῃ6 αὐ ρυῖποθβ αὖ 06 9]6ρῈ6 
οὗ Ττου. Αὐ 1, 2 Χαϑμῃορ]οη 
ΒΘΘΙΩΪΩΡΊΥ Δ Κ05 ΑπΕ]δὅοη 
ΤΟ τἴ0 ὕμῃθ ἀδραγύασα οἵ 
Οαπββθὰβ ἔτομὶ ὉΠ6 ᾿5]α πᾶ οὗ 
ΟαἸνρβο οὐ ὕπμθ σγαΐῦ ψ Βῖοὴ 
ὑπαῦ ἩΡη Πα ἱηϑιγαοίρα 
δῖ ἴο τη8Κ6. 

ὅ-θεν, ἀν. [ὅς, (ποοῃίγ. 
56η.) ὅ-ος, “ΠΟ, νυ ΒΙΘῊ ᾿᾿; θεν, 
1ΏΒΘΡΆΤΑΌΪΘ. ῬΆΡΈΪΟΙα ἀρηούϊηρ' 

γΟ6]; δε, ῬΑΥΙΟ]6 Ξξ πρός, 
““ [ον  85.)] Ζ7Τοιυαγαδ ΟἼ6᾽ 5 
λοιιδ6 οὐ' λοῆϊο; λοῃμιοιυαγαϑ; 
-αὖ 6, 20 οἴκἄᾶδε τηθαῃ5 “ ἴο 
ὉΠ6ῚΡ ον σΟΘΠΟΓΥ,᾽ ὁ. 6. ζο- 
γνατ 5. αὐ θθορ. 

οἰκ-εἴος, εία, εἴον, Δ]. [οἷκ- 
ο5, “ἃ ὨουΒβ6᾽} (“Οὗ ον Ὀ6- 
ἸοηρΊηρ ἴο, οἶκος"; ὨὮΘΠΟΘ, 
“Ῥοχίδιϊηρ ἴο ἃ ΒΟΙΒΘΠΟΪα, 
ἀογηθβύϊο ἧ᾿; ἢθη06) Βοίοηφίης 
ἔο ὦ 7ζαγιῖίψ, αἰίη, γοίαέξεα.---- 
Α5 ϑαθϑεῦ. : οἰκεῖοι, ων, τὴ. Ρ]αν. 
Πὐοίαἐϊοη5, 7γϊεηα 5, οἷο. 

οἰκκπέω -ὦ, ἢ. οἰκήσω, Ῥ. 
ᾧκηκα, ΚΝ. Ὡ. ἃ ἃ. [οἶκ-ος, 
“ἃ Βουβρ, ἀν 6] 10 (“Τὸ 
Πανθ δῃ οἶκος ᾿᾽"; 6106) 1. 
Νρυΐ. : 8. ΟΥ̓ Ῥϑυβοῃβ, γι 068, 
οἶο. : 70 αἰευοἰ.----Ὁ. ΟΥ̓ ΟἸΕἸ165: 
10 ὧδ 5ἰξμαξοα ΟΥ πεἐέϊοα ; 
Ὶ, 18.---5.: ἃ. Αοὔ.: ΖΌ αεροῖζ 
ἔῃ, ἱηδαδεί.---Ὦ. Ῥαβ5. : (Α) 70 
δὲ ἐηπλαδιέοα ; Θ, 20.---(Ὁ) 70 
ὧδ δἰἐιαέεοα, ἐο ἴϊθ; 4, 15; οἔ, 
0. 1, Ὁ, 40ονθ.--- α58. : οἱκ- 
έομαι -οῦμαι, ». ᾧκημαι, 1. Δοῖ. 
φκήθην, 1. ἔαΐ. οἰκηθήσομαι. 

οἰκ-ία, ἴας, ἔ. [οἱκ- ἔω, “ἴο 
᾿Ἰη Π 8010] (ΔΑῃ ᾿μμδθΙ ϊηρ,᾽ 
ἴῃ αὐϑύγαοῦ ΌΓῸΘ ; ἤΘΏΟΘ, 60η- 
οΥθίθ) 4 λαῤὲἑξαξέίοη,, αἀτοοίζίης, 
αδοάο, ζοιιδ6. 

οἰκ-ζῳ, ἢ, οἰκζῷ, ». ᾧκϊκα, 
1, Δοῦ. ᾧκϊίσα, ν. ἃ. [οἶκ-ος, “ἃ 
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πθαμο 1 {0 ΠἸΠΔΚΟ ἀπ 
οἶκος ᾿᾿; ΠΒ6Π066) 1. 70 δεῖ, ἐο 
7οιιπά.---ὦ, ΟΥ Ῥογβοηβ: 170 
δοέέίο, οδέαδ[ιἠδη, ἥσ ἃ5 ἃ 
ΟΟἸ]οηϊδῦ Οὐ ᾿πῃδ Ια ; 8, 7.---- 
Ῥᾳβ5. : οἰκ-τζομαι, Ρ. ᾧκισμαι, 
1. Δογ. φκίσϑην, 1. ξαῦ. οἰκισ- 
θήσομαι. 

οἰκο-δομ-έω -ῶ, ἢ, οἰκοδομ- 
᾿ ἤσω, 1. 80Υ. φκοδόμησα, Υ. ἃ. 

[ἴοῦ οἰκο-δεμ-έω; ἔν. οἶκ-ος, 
(ἀποοηῦγ, 56.) οἴκο-ος, “ἃ 
μοῦβο᾽᾽; δέμ-ω, “ἴο Ὀ14᾽] 
(“Τὸ θυ ἃ Ποῦβθ ἦ᾿; ἢ6η66) 
Τὸ δυϊία, γαΐδε, εγεοέ, σοῊ- 
δέγιοί, οὗὔο.--- Ῥα55.: οἶκο-δομ.- 
έομαν -οῦμαι, Ρ. φὠκοδόμημαι, 
ῬΙαρογῆ, φὠκοδομήμην, 1. δον. 
φκοδομήθην, 1. [αῦ. οἰκοδομ- 
ηθήσομαι. -’ 

οἴκ-οι, ἀν. [οἷκ-ος, “8 
μοῦβ8᾽᾽}] 3. 44 λοηιο :----τοὺς 
οἴκοι, ἐλοδο αὐ ζ0η16, 1. 6. ΟΠ Θ᾽ 5 
γο]αύϊνοϑξ, δἔδ.; 566 1. δ, το. 6, 
Ὁ.---2, 1. ομϑ᾽δ οτῦη σομηΐέγν, 
οἰα. 

οἶνος, ου, . Ἐ 717,2. 
ο-ἴπομαι (ἀηα οἶμαι), 1π|- 

φῬοσῇ. φόμην, ἴ, οἱἰήσομαι, Ἰαῦον 
“ οἰηθήσομαι, 1. 80. φήθην: 1. 

710 ἐλῆηζ, Ἰηιαρίηο, 8ι}ο86, 
οὗο.---ῷ, Τηβουβα ραγθηνῃθῦϊο- 
ΑΠΠΥ ἴὴ ἃ οἶαθδβο: 1] διρροϑε, .ἴ 
ἐπιαχῖίη [κῃ ἴο ὅδη5β. γοοῦ 1, 
“10 ΡῸ, ψΒΙΟΩ τῖῦ γῥτοῆχ 
αῦα (Ὠθτο στοργοβοηϊρα ὈΥ ὀ), 
νἱΖ. ΑΥ̓ΑΞῚ, Πᾶ5 ὅθ ἔοσοθ οὗ 
““[ο σομβία οι, Ὀ6] 16 νυ ̓ ]. 

οἷον, αἄἂν. [αἄνονῦϊαὶ πϑαῦ. 
οὗ οἷος, “500 }} ἃ8᾽)] [ἢ φομ}- 

ΝΟΓΑΔΒΟΖΑΜΥ͂. 

ΡΑΓΙΒΟΩ5: 7116 α5, 7δὲ ἀα5, τ 
ἐλ δαηϊθ ιυαῳ αϑ5 ; 4, 12. 

οἷος, α, ον, 34].: 1. Α5 ἃ 
ΟΟΥΤΘΙαὐγα ἴο τοῖος, τοιοῦτος, 
εἴο., ὕϊθβθ Ῥιομου 8 Ὀοϊηρ' 
Β.Ά]]Υ οτηϊδ θα : 8. ϑικοῖ αἀϑ8, 
ΟΥ̓ διιοῖ, α δογέ οὐ ἀϊπά αϑ; 
4,15, ψὮθγο οἷα ΞΞ- τοιαῦτα, οἷα; 
---ὀΟἶαῦ 8, ὃ υἵου ΞΞ τοιούτου, οἵου, 
ὉΠ οἵου 15. ἴῃ ὕϊ6 ἀϑῃϊῖνα ὈΥ 
εαὐὐταούϊοη, ᾿πηβιραᾷ οὗ ἴθ ὑμ6 
Αοο. (οἷον), ΜΘ 105. ν Ὁ 
λέγεις ΒΌΡΙΟΟΥ ΤΘαΌ1165.-ττὶ 5 
Βαθδῦ. : οἷα, ων, πῃ, ΡῬΙαν, ϑμολ 
ἐλέησε α8 (ΞΞ τοιαῦτα, οἷα), ἴ, 2. 
-Ὁ. 1 [Ιηἴ,, τηοϑῦγ συ 
τέ δα ἀρᾷ (οἷός τε) (“΄ Θ΄Θἢ ἃ5 
ἴον ἐο᾽ ἀο, Φέο. ; ὨδΘη66) (8) 
Θιιϊέαδίο, οΥ Νίέ, ον ἀοϊμρ,, 
Θέο.; αὖίε ἐο ἀο, εἔο.---(Ὀ) 
Νοαῦ. ; οἷόν τε ἐστίν, οἷο., 16 
ἦ8, οἷο., ροδδϑίδίθ ἐο ἀο, εἴο.: -- 
εἰ οἷόν τ᾽ εἴη τὴν ἄκραν λᾶβεϊν, 
7 1έ τοοῦϑ ροεδίδίο ἐο ἐαΐζο ἐΐθ 
οἰξααεῖ, ἢ, 20 : Ὠρογα οἷόν τ᾽ εἴη 
[ὈΤῺ5. Δ ΠΡ ΡΘΥΒΟΠΔΙ] γουθα] 
ΘΧΡΙΈΒΒΙΟΙ, 8Π4Δ ἢδ5 [Ὁ [105 
Θαδ]θοῦ {Π|ὸ οἴασβα τὴν ακρᾶἄν 
λᾶβεῖϊν.---, ΟΥ̓ ευλαΐ δογέ οΥ 
ἀϊπὰ ; ιυμαέ δογέ, οὐ πα, ο7.. 
-- Α5 ϑδυθβύ.: οἷα, ων, ῃ. ΡΙατ.: 
δ. ΤἩλαέ δογέ ὁ ἐλίπρο; Ἷ, 29. 
-. Ἡγλαέ δογέ οὗ οἵγοιηι- 
δέαΉ 0685. 

Ἴ. δῖς, ὕϊος, τῷ, δ ἢ ὦ 
δἴ66». 

2. ὄϊς, οομύγ, ἢ". ὄϊας, 860. 
ΒΙΌΣ ΘΓΊ, δὲς: ΘΓ 

οἴχομαι, πηροτῖ, φχόμην, ἔ. 
οἰχήσομαι, Ὁ. ᾧχωκα, οἴχωκα, 
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τη ᾧχημαι, ν. τηϊᾶ, ἰνταρ,. : 1. [Ὁ. ὡμολόγηκα, 1. δοῦ. ὡμολόγ- 
10 ὁ σοῆε, ἐο ἔαυο ἀοραγέθα. 
--2. ὙΥιὰ Ῥαχῦ. ἴῃ οοποοχᾷ 
ἢ Θαθ]θοῦ ὕο ἀθηοίθ βοιηθ- 
{Πϊηρ ΤΆΡΙαἸν ἄοηθ :---ἀ᾿ἰποδρὰς 
ᾧχετο, (᾿Λαυΐηρ γη ατυαψ, ἦθ 
εὐα5 φΟΉΘ; 1.6.) ἀδ φιιϊοξίῳ 
φ'"; οἵ, 1, 18. 

ὀκτἄκισ-χιλζοι, χιλΐαι, χιλ- 
ἴα, πὰ}. αν. 86]. [ὀκτᾶκις, 
ἐκ δὴν Εἰ πῖο 5" ν χιίλίοι; “ἃ 
Ὁπουπβαμπα )] (“ ΕἸἰρῃῦ {{π|68 
ἃ ὑμουβαηὰ; 1.6.) Τϊγηΐ 
ἐβοιεαηά. 

ὀκτώ, πὰ. 84]. ἱπᾶθ0]. 
Εἰρλέ [ακῖηῃ ἤο ϑδη8. αδλέαη, 
““ρο})ῦ 1. 

ὀλΐγος, η, ον, 8Δ(].: 1. ΟΥ 
παχθοῦ: ϑηιαῖζί.--- ῬΙᾺΣ.: Ζριυ; 
--αὖ 8, 12 ΒΌΡΡΙΥ πληγάς 10} 
ὀλΐἵγαπ.---Α8 δαθδῦ. : ὀλΐγοι, 
ὧν, τὴ. ΡΪαν. Ζοιῦ 9 6γ 50.) ΟΥ̓ 
ηιθΉ} ; ἤοιυ.----ὦ, Οὗ χφαφηῦν οὐ 
ἀορτθα: ϑηιαϊζ, {{ἐέ6.; Θ, 15. 

᾿Ολυμπῖα, ας, ἔ. Οἰψηιρῖία ; 
ἃ αἰβύσιοῦ οἵ Ε]15 ἴῃ μ6 Ρεὶ]- 
ΟΡΟΠΏΘΒ 5 ΟΥ̓ 3. ατθθοθ (πον 
“06 Μογδὰἃ 7), γτουμπαᾶ ὑμ6 οἷὖγ 
οὗ Ῥίβα, ψῇθγθ ῃ6 ΟἸστρὶο 
αδιηθθ, ὁ.6. ὕΠ6 σϑιηθβ ἴῃ 
Βοποαν οἵ ὑπ6 ΟἸγιηρίαη ον6, 
ΘΓ ΘΟ]ΘὈγαϊοά. 

ὅμ.-οιος, οία, οἱον, 84]. Ζὲζο 
ΟΥ δέηνίαγ :---οὐχ ὅμοιος, ((Ὁ- 
ἐἰϊζε, αὐβογοηέ; 4. 21 ; 586 οὐ.--- 
Α5. ϑαθβί. : ὅμοια, ὧν, ἢ. Ὀ]ᾺΓ, 
116 ἐλίηφδ [ἀκὶὰ ἴο 48. 
δαῆλ-α, ἴὰ ἴοσοθ. οὗ “Ἶἰκο,᾽ 
οέο.]. 

ὁμολογ-έω -ὦ, ἢ, ὁμολογήσω, 

ησα, Υ. ἢ. ἀπά ἃ. [ὁμόλογοος, 
ἐς ΒΒ η δ ηρ᾽] (“Τὸ ΡῈ ὁμόλογ- 
ὅν ὃς. Βοηδδ) 1.. Νοῦ, ἐς 78 
ΘΟΉ 7655, πια θ᾽ ΘΟΉ 65510Ώ.---ὦ. 
Αοῦ.: 4. Υ 10} ΟΡ] ον οἰα 80: 
70 αἰίΐοιυ, σΟΉ 7655, οτυη, αο- 
ζἀποιοίοασο, ἐμαξ οὐ 15, εέο., 
ΟἿ" ΟὯΘ ἕο Ὁθ6, 6ΐο.---Ὁ. ΕὈΙ]ὰ. 
Ὀγ [Γηἶ, ΔΙοπ6 ἤθη 6 δαθ]θοῖ 
οὗ βαολ [Ιπξ, 15 6 βϑ1:ὴ6. ἃ 5 
ὑπαῦ οἵ π6 φυθοοάϊπο Πμϊΐθ 
νοῦ : 70 αἰίοιυ, σοΉ 7688, Οτυη, 
ΟΥ̓ σοζηοιυϊοασο ἐπαέ; ἐο οοη- 
7685, οἴο., ἐο {16 Ῥρίηρ', θέσ., 
ὑμαῦὺ ἀθρηοίορα ὈΥ {16 [ηξ, :--- 
ὁμολογῶ εἶναι, 1 αἰΐοιυ ἰμαέ 1 
αΉϊ, ΟΥ .1 οοη 6858 ἐο ἐλ δοίη, 
8:9. "0 Γ, αἴβο; 8;.:18: 

ὁμό-σε, αν. [ὁμός, (υη- 
σομύχ. σι.) ὅμό-ος, ““οπθ «πᾶ 
Π6 βαιηθ᾽᾽] 10 οπϑ απᾶ ἐλθ 
δαηι6 ρίαορο :---ὁὯμόσε χωρεῖν, 
(ἐο αἀυαποθ ἐο οπθ απὰ ἔλ6 
δαηι6 ρίαοο εὐἱέϊ αποΐλογ; 1.6.) 
ἐο αὐύαηοο ἐο ηιεοέ ἐδ 706; ἐο 
00Ή16 ἐο οἶοδ6 φιαγέεγδ, 4, 20, 

ὁμοῦ, δαν. [«ἀνονθιαὶ πθαΐ. 
θη. Οὗ ὅὁμός (““ομβ μπᾶ {6 
ΒΆΤῚ6 ᾽), ἃ5 ἃ σθη. οὗ ΡΙ8ς6] 1. 
“Αὲ ομϑ απὰ ἐλθ βαῆιθ ρίασο, 
ἐοφοέἠ67.---ῶ, ὙΥιΠουὺ τρίθυ- 
Θη66 ἴο ΡῬΐίαοθ: Ζοφείλογ. 

ὁμ,-ὥς, αν. [ὁμ-Ἔς, “ἴῃ 60}}- 
Ἰη0ῃ .] (“ Αἴδονῦ ὑΠ6 χχϑιηον 
οἵ. ὑπ6 ὁμός"; Ὠθη66) Ἵ. 
φιαζίῳ.---ῶ, ΕῸΡ αἰ ἱἐλαΐ, 
πουογέλείοδ5, δε ί, ἀοισουοῦ. 

ὀνηθῆναι, 1. 801. ἴῃ, Ρα58. 
οὗ ὀνϊνημι. 
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ὀν-ἵνημι, ἢ, ὀνήσω, 1. 8ΟΥ. 
ὥνησα, ν. ἃ. [τοοῦ ον] 1. Αοῦ.: 
710 ργοῇέ, δεπεῇέ, αἀαυαπέαφο, 
λείρ. --ῷ. Ῥαβ5. : ({πτορ-. ΡΓΘΒ. 
ὀν-έομαι -οὔμαι), Ῥ.- ὠνήμαι, 
1, ΔοΥ, ὠνήθην, Το ὃς δομεβέοα, 
οἷο. ;---αὖ ὅ, 2 [01]]8. Ὀγ Αοο. οἵ 
“Ἐδδρθοῦ ς [ὃ 98]. 

ὄ-νο-μα, μᾶτος, π. [ἴον ὄ- 
γνο-μα; ἔτ, τοοῦ γνο, ϑβῃονῦ 
ΤΌΤ] οὗ γνω, ΏΘηΟ6 γι-γνώ- 
σκω, “ἴο ἰκηον,᾽ σι ὁ 85 
Ῥιθῆχ; οἷ Ταῦ. πο- 16) ἴῸΥ 
φηο-ηι6η} (“ΤῺ {μϊηρ ψὨ]οὶ 
ΒΘΙΎΥΘΒ ΤῸΓ Κηον ηρ' ̓ἢ 8ῃ ΟὈ- 
͵θοῦ ὈΥ ; ΒομΟΘο) 1. «4 παηι6.-- 
2. Ναηιϊο, Καηιθ, γεηοιυΉ, γΘΡιι- 
ἐαἐϊοΉ. 

ὄνος, ου, τη. δηἃ ἢ 4" α59. 
ὀξ-ύς, εἴα, ὐὑ, αα].: 1. ϑλαγ», 

ροϊηέθα.---. Ττπὶ ἰαβῖθ : λα, 
»ιεησοηέ, οἴο. Ὁ Οὐ. : 
ὀξύ-τερος ; ϑαρ. : ὀξῦ-τἄτος 
[ἀκῖὰ ἴο ὅ8η5. τοοῦ 60, ““ἴο 
ΒΒΆΡΡΘΩ 7]. 

ὅπη, δᾶγ. : 1. Τλ6118 :---- 
ὅπη ἄν, ιυμογ δοουεῦ, οἵ, 2. ἄν, 
0. 2.---2. 715. εὐλαΐ τὐαν [ ΟἸΌΠ6Γ 
Δ δάγου!] ἀαύ, οὗ οὔο0]. 
ῬΙΌΏ, ὅπός ΞΞΟῦ 50]. πός, ἃ Κὶπ ἴο 
ὥὅδη5. ζα, “ὙΠΟ Ὁ ἡ΄; οὐ ἰθηρίῃ- 
οῃηρα ἔν. πῆ]. 

ὄπισθε(ν), ἄν. : 1. Βελίμα, 
αὐ ἐΐλθ δαοῖζ.---ὦ. Α5. ορρΡ. ἴο 
ἔμπροσθεν: Ι ἄφη.: «4έ 
ἐΐε δοέέξοην, ΟΥ ἰοισοῦ ραγέ, οἤ; 
4, 12.---8, Οὗ δὴ δΙΙῺΥ : (15 
ἐλ γοαῦ :---τοὺς ὄπισθεν, ἐλοδε 
ἡ ἐλδ γραῦν, ἐδ γϑαῦ, 8, 16; 
8668 1, ὅ, ηο. θ, Ὁ. 

ΨΟΓΑΔΒΌΟΖΑΔΥ. 

ὀπισθ-ο-φύλαξ, φύλᾶκος, 
τη. [ὄπισθ-ε, “ἴῃ {Π6 τρὰτ ἢ; 
(9) οομπθούϊηρ' γον 6] ; φῦλαξ, 
“ἃ σαδτα᾽᾽] (“Α συαγά ἴῃ {16 
ΤΘΔΥ ἢ"; 2.6.) 1. Β΄Ί΄ηρ, : Οηθ οὶ 
ἐξ γϑαγ-σιαγα5.---ὦ. ῬΙατγ.: 
116 γοαγ-σιαγά. 

ὁπλιτ-εύω, ἔ, ὁπλιτεύσω, Ῥ. 
ὡπλιίτευκα, ν. Ὡ. [ὁπλιίτ-ης, 
68, "ΒΟΡΙ 61 (“Το ΕΣ δ 
ΒΘΥΙΥΘ 88, ὁπλίτης; Π6ΠΟ6) 
7ο ὅδ α λορίϊέθ οὐ ἤθαυγ- 
ογηιοα δοίαϊεῦ. 

ὅπλ -ἴτης, ἴτου, τὴ. δᾶϊ. 
[ὅπλ-α, Ῥ]υγ. ; 566 ὅπλον, 
Ω0. 2, ἃ] (““ Μδάθ [ὉΣ ὅπλα ᾽; 
Ὠ6η606) ΟΥ̓ δὴ δύῃγυ: Πραυν- 
αὐηιοα, ἐν γεἶἰΐ αΥ̓ΠιΟΊ7᾽.---Α5 
ϑαρβῦ. τὴ. : «4Ὕ λοαυψ-αγηιεά 
δοία161,, ἃ5 αἸΒΌρ ΙΒη 6 α ΡΟ. 
{πΠ6 ἸΙρ -ἀγμηθᾶ ; ὦ πιαὴ ἐπ 
7μὶλ αγηιοῦ; α΄ δορϊϊέο. 
ΘΟΙΑΙΟΥΒ οὗ {115 οἷἶαββ 6.6 
ΘαυϊρΡϑα νυ] Βο] πο, οαϊτα55- 
685, ΡΎΘΑΥΟΒ, ἃ ΙΔΥρο 5}1614 
οοΥγογθα τὶ ὈΓα55 Πα ΓΟ ἢ- 
ἴπηρ᾽ Δἰτηοβδῦ ἴο ὑμ6 στουπᾶ, ἃ 
Ἰοηρ' Κ5ΡΘΔ ΟἹ ὈΪΚθ, δμᾶ ἃ 
ΒΟ, 

ὅπλον, ς ἢ. ((“Α ἴοο], ἱπη- 
ῬΙοηοηῦ ̓; Βθηοθ, ἴῃ ΘΒρΘοίδ] 
ἴογο6) 1. Βἴηρ,: “4 Ἰηιρίοηιοηέ 
ΟΥ̓ ταῦ; αν οἱγεημϑδῖυθ τυϑαροΉ. 
-ῷ2. ΡΙαὰγ.: 8ἃ. Τοαροηδ ἴῃ 
ΘΘΠΘΙΆΙ, “715 :---ο Ὁ θέσθαι τὰ 
ὅπλα, 566 τίθημι, πο. 2, Ὀ.---Ὁ. 
1} Ατί.: 716 ρίασο οΥ αγηιδ; 
7, 21.---,οἨ᾿ ἢ Ασί,; “ἴφη- 
αἐ-αὐΉ15 ΞΞ ὅπλῖται ; 4. 14, 

ὁπόθεν, τε], αν. [οἰ Π6Σ ΕἾ, 
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ΟἾΒΟ]. ὅπός, (ποοηῦν. Ρ6.) 
ὅπό-ος (5866 ὅπη); θεν (ΞΞ ἐκ), 
““ ἔγογη ᾽ ; ΟΥὨ ἃ Ἰοηρποποα 
[οὶ οὗ πόθεν, “θη οο᾽] 
ΓῚ γον ὙΝΒΙΟΝ 2.. ὨΘΠ6Θ) 
Ἡγλάθηοο ;---ῦ 2, 2 ὁπόθεν ΞξΞ 
ἐκεῖσε, ὁπόθεν, ἐλμέλον" (1. 6. 
ὕο {Ππ|6 Ρ]4 665) τοζθη6. 

ὅποι, αν. [οἰὕπον οἱα ἀαῦ. 
[ογὴ οὗ οΟὈΒ0]. ὅπός (5866 ὅπη) ; 
ΟἿ ἃ Ἰοῃρίποηρα ἔτ οὗ ποῖ, 
“ΒΌΠον "1 70 εὐλῖοῖ, ρίαοο, 
«οἠτέλον ;---ὸὺῦ 1, 8 νι] {Π6 
ἢγβὺ ὅποι ΒΊΡΡΙΥ μέλλει ἐξιέναι: 
-- ὅποι ἄν, τυλιἐ ογδοοῦυε7 ; 566 
2, ἄν, το. 2. 

ὁποῖος, α, ον, 84]. [οἰ Πο. 
ἔν, ΟὟ50]. ὅπός (866 ὅπη) ; ΟΥ 
Ἰρηρ  ΠΘηΘα ἔν, ποῖος] ΟΥ̓ ευὐλαΐέ 
δογέ οὐ ἀϊηά ;--τοῦ 2, ὃ ὅδποῖα 
ῖ5 [0]18, ὈΥῚ γραγύμινο Ἃθη. 
[ὃ 112 «αὐμὰ Μοίε] :---ϑοηγθ- 
ὑϊπηθ05 ψῖῦ ἱπαοῆηϊέθ σγοτὰ 
«ἀαρά, νν] 0 ἢ, μον  ΘΥΘΙ, ΤΠ] 8 ]Κ68 
ΠΟ αἰ δθοθ ἴῃ ὅΠ6. Ἰηθϑηϊηρ", 
---Α5 δαυθρύ. : ὁποῖοι, ὡν, ΤῺ. 
Ρίαγ. Ἡγλαέ δογέ, οὐ ζῖημα, ὁ 
ῬΟΥδΟΉ8 ;--οαὖ ὅ, 16 τινῶν 15 
Ἰοϊηρα ο ὁποίων ; 566 ΔΌΟΥΘ. 

ὁπόσα ;: 566 ὁπόσος. 
ὁπόσος, ἡ; ον, 84]. : 1. Οὗ 

ΠΌΠΟΙ: 45 πιαῆῳψ ὧδ; α8 
φιαΉ ;---ὧῦ 1,16 ὁπόσα λαμβ- 
άνοι πλοῖα, κατῆγεν 15 Ῥαῦ [Ὁ 
ὁπόσα λαμβάνοι, πλοῖα κατ- 
ῆγεν, ὕΠ68 Βα θδῦ. πλοῖα, γΥΏΙΟΘῊ 15 
ΘΎΔΙΩΤΊ 1 08}1ν ὑΠ86 ΠΘΆΓΟΡ ΟὉ- 
͵οοῦ αἴδον κατῆγεν ἴῃ μ6 ἀ6- 
Ἰηοηβύγα ν οἴλαβθ, Ὀθϊηρ' δὖ- 
ἐναούρα τηὔο {Π6 τοϊαὔϊνο οἰατιβθ 
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δηᾶ" Ἰοϊηρᾷ ο ὅπόσα, {δ 
γτοαύϊνο οἴαθβο Ὀοίηρ' ρῥἱδοθα 
ἢγθὺ [ὉΓ ΘΙΏΡ 8515 ;-τδὶ 8, 8 
θῆραι πάντων, ὁπόσα ἐστὶν 
ἀγρευόμενα θηρΐα - θῆραι 
πάντων θηρίων, ὅπόσα ἐστὶν 
ἀγρευόμενα, {π|Ὲ8 Βαρδύ. θηρῖα 
ῬΘοομἱηρ' ὑπ6 Θαθ]οοῦ οὗ ἐστίν, 
ἰηϑίθαα οὗ Ῥοϑίηρ ὑπ6 θη. ἀ6- 
Ῥοπαρηῦ οἡ θῆραι; νν 116 ἔαγ  Π 16. 
0Π6 το]αὔῦϊνο οἰαβθ ἔο]]οννΒ 0116 
ἀομηομδύγαθϊνο οἰαῖιβο :--ταῦ 2, 
16 ὁπόσους ἀρροῃᾶβ οἡ κατα- 
κωλύειν ἴο Ὀ6 ΒΡ] 164 «ἴον 
ἐδύνᾶτο;--αοαὐ 7, 16 ὁπόσους 
ΞΞ τοσούτους, ὁπόσους. --- Α5 
δαθδύ,: ὁπόσα, ων, π. ΡὈΪῈΌΓ, 
45 πηιαῆὴψ ἐλῖηφδ α8.---Ῥ. Οἵ 
αὐδη ν ΟΥ ἄθρτθα: “45 ηιιοῦ, 
α8, ὧ5 Κζαν' α58.---Ν (αὖ. 66. Ρ]γ. 
ἴῃ Δαάνθυθϊαὶ [ΌΓ06: ὁπόσα, 
45 ηιιοῦ, αδ, αϑ 7α7᾽') α8; 8, 
10 [οἰὔπου Ἰθηρύμθηθα ἔγουὴ 
πόσος, ΟΥ̓ ὩἸκη ἰο 85. ζα, 
ἐν ΠΟΙ 1]. 
ὁπότ -- αν, οοη]. [ὀπότ-ε, 

““πῃ6η᾽); ἄν, ἴῃ ““1ηαἀρῆηϊο᾽᾽ 
ἔοτοΘ]} Τλοηουοῦ,, εὐπθηδοθΌθΥ; 
566 2. ἄν, Πο. 2. 

ὁπότε, ἁᾶν. [οἰ ΠΟΥ ἔν. ΟὈ50]. 
ὅπός (566 ὅπη) ; ΟΥ Ἰοῃρο  Θηρα 
ἔν, πότε) Ἡλθη. 

ὅπου, «ἄν. [οἰζπον ἔν, Οὔ ΞΟ]. 
ὁπός (366 ὅπη) ; ΟΥ Ἰδηρ ποηρᾶ 
ἔν, ποῦ) 1. Οὗ ρΐαοο: ἤζλογο. 
--. Οὐ ἐϊμη6: Τλθη :---ὅπου 
ἄν, τολδη θυ"; 566 2. ἄν, το. 2. 

ὅπως, «ἀν. [οἰ ΌΠ ον ἔν, ΟὈ50]. 
ὁπός (566 ὅπη); οἵ' Ἰθρηρὁ ποηρᾶ 
ἤν, πῶ9] 1. 71 τοῆαξ τσαῷ, ἐῃ 
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«υλαΐ πιαηηθῦ; ἤοιο.---, Τλαέ, 
ἐν, οΟΥ67) ἐψαέ.--τϑ, Τλαΐ, διέ 
ἐβμαέ. 
 ὁράω -ὦ, ἢ. ὄψομαι, ». ἑόρᾶ- 

κα, Ἰαΐου ἑώρᾶκα, ν. τι. ἀῃὰ 8ἃ.: 
δ. Τὸ 566, ἤαῦυε 

δἰρἠΐέ.---Ὁ. Το ρογοοῖυο, οὖὔ- 
86706 : Ὁ, 2].----ὃ. Αοὔ.: 8. 70 
866, δολμοία, οἷο.---Ὁ. ΤῸ 566, 
»εγοοῖυθ, οὔδογυθ.---ο. ὙΥ ΔῊ 
Ραγῦ. ἴῃ οΘοποογα τυ ΟὈ] οὗ : 
10 5866, οἴο., ἃ ῬΘΟΙΒΟΠ, οέο., 
ἀοΐηρ" Ο7) Ὀθϊῃρ' βοιηθύϊηρ' ; ἔο 
866, οἴς., ἐδαΐξ ἃ ῬΘΥβΟΏ, θέο.; 
ἄοοϑ ο7᾽ 15, ϑέο. ; ὅ, 24; 6,20; 
6, 80; 8, 15.--ἀ. 70 ἰοοῖ αέ, 
οοηἩ 1616}, οἷα. ; 1, 10, 

ΥΟΓΑδΒυΖΑΡΥ͂ 

Γδρμ-ή, “ἃ βΒιανῦ, Βοδξϊηρ' οαὖ 7 
(“ΤῸ τρᾶκο ἃ ϑίαγ," δέο. ; 
ἢ.6 1166) ὙΠ ΔΟΟΘΘΒΒΟΥῪ ΠΟύϊΟη 
οὗ πηρούποβιύν, οέο.: 70 γιδῆ, 
ΔΎ οπιυσαγάδ. 

ὁρμῶντας, οΟὨὐ, Τηᾶ50. 860, 
Ῥίατ. οἵ ραγῦ. ργ68. οὗ ὅρμάω. 

ὄρος, εος ουὅς, Ὡ. «4 πιοιιηξαΐη. 
ὀρύσσω (Α(ύϊο ὀρύττω), ἢ. 

ὀρύξω, Ρ. ([αἴ6) ὥρὕχα, 1. δοΥ. 
ὥρυξα, ν. ἃ. Οἔ ἃ ριῦύ, φἔο. : Τὸ 
ἀρ, πιαΐο ὃψ ἀϊγσίησ. ἥ 

ὀρχ-έομαι -οῦὔμαι, ἢ, ὀρχ- 
ἤσομαι, 1. 8δ0Γ. ὠρχησᾶμην, 
ν. τηϊά. [Ρτγο. ὄρχ-ος, “ἃ τον ἢ 
οὔ ὕγθϑβ ] (“ Τὸ βίδπα, ϑέο., ἴῃ, 
ΟἹ' ἴο ἕο ἃ ΤῸΝ ἢ ἔρον {16 

ὀρ-εινός, εἰινή, εἰνόν, δα]. ῬύΤροΟΒΘ οὗ ἀδῃποῖηρ'; Π6η66) 7Ὸ 
[ ὄρ-ος, ““ἃ τηουσηύϑϊη ᾽᾽) (“ Οὗ, ἄαηθδε, νυν θύμον να} ΟὔΘΙ 5 ΟΥ 
ΟΥ' ὈΘΙοΠρΊΠρ' ἴο, ὄρος; 666) ὈΥ ΟὨΘ᾽ 5 561}, 
“ουνηέαϊηοιυ, λέ. 

ὕρθ-ἴος, ἴα, ἴον (Αὐὑϊς -ἴος, 
ἴον), δα]. (““ ὕργιρῦ᾽"; Βθη66) 
ΟΕ τοορ95: 1. οοϊοηιην: ---- ὀρθίους 
τοὺς λόχους ποιησᾶμενοι, ἤαυ- 
ἕηρ 7ογηιοά ἐΐλθ οοπιραηῖεο5 τη 
οοἰοιηηη, οὐ λαυΐηρ ἐδφγοιση ἐΐδ 
οοτραηῖες ἐπέο σοϊμηι, 4, 
22 [1|κ6 ὀρθ-ός, αἰκίη ὕο ὅδ 8. 
ἐγάυ-α, ““ογροῦ᾽" ; οἵ, ]1,αὖ. 
τα - πὰ]. ᾿ 

ὅρἵ-ον, ου, ἢ. [ὅρϊ-ος5, ““Ῥ6Υ- 
ἰαϊηΐησ ἴο ἃ Ὀουηάᾶαεγυ Ὁ] 
(ΤΠπαῦ 1 Οἢ ρογύαϊηβ ἴο ἃ 
ὈΟΌΠαΑΡΥ ἦ; Π6η06) Οἔδα οουῃ- 
ΕἾ ΞΟΥ ῬΘΟΡΙΟ: «4΄Ἢ δογάοῦ, 
7ι"οη 67" :---- ΛΟ ΟΒΌΥ Ραγ. ; οἵ. 
4, 2 

δὁρμ-ἄω -ὥ, ἔ( ὁρμήσω, Ῥ. 
ὥρμηκα, 1. ΔοΥ. ὥρμησα, Υ. Ἡ. 

ὁρῶντες, ΘΟὨὐ. Τηᾶ86, ὨΟΙΏ, 
ΡΙαν. οὗ ραγύ. ρυ68. οἵ ὁράω. 

ὅς, ἥ, ὅ, ῥΥΟΠ. Τ6]. ἀπ ἀ611. : 
1. ΠοΙαῦϊννο : Τλο, «ὐὐϊοῇΐ :-ττ: 
οὗ (56. τόπου), δάνογθῖαὶ αδφη. 
οὗ φρίαοα: Τλουγ; ἴ, 88 :-- 
μέχρις οὗ (50. χρόνου), τη 
(ἐλ6 ἐΐηι6) ἐμαΐέ, 4, 10 :---ἐξ 
οὗ (56. χρόνου), γον ἐδ ἐϊηιθ 
ἐπαΐ, δίμοο, , 854.:---ἐν ᾧ (50. 
χρόνῳ), τη ἐλ6 ἐΐηιθ ἐλαέ, 
εὐλῖϊο, 1, 177 :---ἧ (80. ὁδῷ), ἐη 
«υὐαΐ ρίαοο, εὐογο, 8, 11.--8. 
ΟΡΡΑΣ ΘΙ ΟαΪαν Θομβυ οὕ! : (8) 
ΒΥ αὐὐγαοίίΐοη ὑπΠ6 τϑὶαῦϊνθ 15 
Ῥαῦ ἴῃ πΠ6 οαξθ οὗ {πμ6 δῃηΐδθ- 
᾿οραοηῦ ᾿ηϑὑθαᾶ οὗ ὑπαῦ τοααϊτϑᾶ 
ὈΥ͂ ΘὙΔΙ ΠΑ ὕ]04] σοηϑύν πού]. 
' -- (Ὁ) Τὴ ἀθιηοῃβύγανθ ῬΡΓΌη. 
5. Ἐγθααθῃῦ]ν οὐρα ὈΘΙΟΓΘ 



ΚΘΟΕΥΞΟΣΑΕΥ. 

{π6 γτοϊαξϊνο :---διδόναι ἃ δύν- 
ανται ἴον διδόναι ἐκεῖνα, ἃ δύν- 
ανται (50. διδόναι), ὅ, 24: οἷ, 
4150, 6, 4:--- ἀνεπυνθᾶνοντο, 
ὧν [Ὁ ἀνεπυνθᾶνοντο ἐκεῖνα, 
ὧν, ὅ, 28:--- συμπράττοντες 
αὐτῷ, ὧν ἐπιθυμεῖ ἴον σὺμ- 
πράττοντες αὐτῷ ἐκεῖνα, ὧν 
ἐπιθυμεῖ, ὅ, 28 :--τὴν δύυνᾶμ- 
ιν, ἐφ᾽ οὕς ἴον τὴν δύνᾶμιν 
ἐκείνων, ἐφ᾽ οὕς, 1, 8.---(Ο) 
ϑομηθύϊηθθ ὕ0Π6. τοϊαύῦϊν ἰα Κο5 
6 ρῥ'δοθ οἵ 6 οὐηϊ6α ἀο- 
τηοπβύγαθνο :- -περὶ οὗ εἶπεν 
ἴογυ περὶ ἐκείνου, ὃ εἶπεν, Θ, 8. 
--(α) Τῆ6 τοὶ αθῦνο βου θυ 685 
αὐὐγταούβ ὑμ6 βαθϑῦ. οαὖ οὗ {Π6 
ἀρϑιηοηβύγαῦνο οἰασβο ᾿ηἴο 105 
ΟῚ οἶαθδβο: -- ἀπέθυσαν, ἃ 
εὔξαντο σωτήρϊα θύσειν ἴον 
ἀπέθυσαν σωτήρϊα, ἃ εὔξαντο 
θύσειν, 1, 1.---(6) ΤὮΘ το]αύϊνο 
(Πκ6 ὉΠ6 1μαὖ. φηΐ) 15. ΒΟΠΊ6- 
{πὴ05 Ῥαῦ αὖ Π6 ὈΘοῚΠηΪηρ' οὗ 
ει Βδηΐθῃοθ ἴῃ ᾧῃ6 ΡΙδοθ οὗ {Π6 
ἀοιηοηδύγας! νθ δηἃ ἃ ΟΟη]. : 
“πὰ ἦε, εἴο.---( ΕῸΥ ὅς ἴῃ 
σΟΥ Ι δ ὕϊοη νυ ἄν, 566 2, ἄν, 
ΠΟ. 2.--ἰ. ῬΘΟΌΪΙΑΥ ἸαΊΟΤΩΒ : (8) 
ἦσαν οἵ ΞΞ ἔνϊοι, 5οηϊ6, 2, 14. 
--Τὴθ. ΤΟΥ πὰ] σοηβίσαο- 
101, ΠΟΥΤΘΥ ΘΙ", 15 τυ ἢ) ὕΠ6 πιτα 
ῬΘΥΒΟὴ δ7ηᾳ. οἵ ὑπ ργϑϑδοηέ 
ἴθηβ οἵ εἰμί; 6. 4. ἔστιν οἵ 
ἔνϊοι ; ἔστιν ὧν ΞΞ ἐνΐων ; ἔστιν 
οἷς ΞΞ ἐνίοις; ἔστιν οὕς -Ξ 
ἐνίους ; ἔστιν ἅ ΞΞ ἔνϊα.----γ 08 
ὉΠ15 τηρᾶάθ οὗ δχρύθββῖο ἃ 
Ῥαγύυϊθνο θη. 15. βοῃιϑῦμῃη 68 
ΘΟΙὈΙΠΘΑ, ἃ5 αὖ 4, 28; ἦσαν 
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τῶν πολεμίων οἵ, δοπι6 ΟΓ᾽ ἐδε 
Θηθηῖ. Τῷ τᾶν Ὀ6 Δδαάρᾶ, 
παῦ αὖ ΒοοΙς 1, ΟΠδρ, ὅ, ὃ 7 
οὗ 6 Αμᾶραβϑὶθ, ὕπμ6 {μιν 
ΡΟΙΒοὴ δήη. οὗἨ π6 ΠπΏΡΘΡΓ. 

᾿ἴθη86 ΟΟΟῸΡ ἴῃ {Π15 ἴΌτ οὗ 

οοπβύνποξιοη :---ν τούτων τῶν 
σταθμῶν οὕς, δοηϊ6 07 ἐΐ686 
γιαγολ685.---(Ὁ) Τὰ Αὐἴιο ατθοκ 
π6 ποαῦ. Αθ6ο6., νγβούμου ϑ΄ἴηρ,, 
οὐ ῬΊΌῪ., 15 βου θυ θα στ αρα 
85. Ὀοίηρ 864 ΔΌβοΙ αὔρὶν αὖ 
Π6 Ῥοριηηϊηρ' οὗ ἃ βθηΐθμοο ; 
Δα ΜΘ {815 15 ὕπο οϑϑο, 
086 10110’. οἴαιιθ6 15. ΘΟΡΊΠΊΟΗΪΥ͂ 
ἰηὐτοαπορα ὈΥ ἃ 600]., ὑποὰρἢ 
Βουηθῦϊη]65 ὈΥ͂ 8 Α6ο. «ηα Ιηΐ΄ 
ΤῊΘ ριθϑοηῦ Βοος οἵ {πὸ 
ΑΠΔΌΆΒΙ5 ΒΌΡΡΙΙΒ ὕνο [ἴη- 
βύδμοοβ οὗ {15 τηοᾶθ οὗ οοῃ- 
βύγπούϊοι : (1) ὃ λέγεις, ὅ, 20 ; 
(2) ἃ ἠπείλησας, Ὁ, 22. ΤΠ6θ6 
16 ἴο Ὀ6 ΤΟΒΡΘοῦ ν ΙΥ τοη- 
ἀεογοᾶ, α5 ἐο τυλαΐέ ψοῖν δαῃ---αϑ 
ἐο ἐλ ἐμίηφβ ψοῖν ἐμγεαέοηθα, 
1.6. 56 ἐο ἔλθ ἐδγεαέβδ ψοῦι 
εἰέο)"66.---Ὁ, Ἰρογηοηδύταςινο : 
ὙΙΕ, δροτΕ; , 90. 

ὅσϊος, α, ον, 84]. Τοῖΐψ; 
οοηϑδὶδέοηέ «εὐἱέλ ἀϊοϊηθ ἴατσ οὐ 
τοἱέδ, γοίσἱοΏ. 

ὅσον, «ἂν. [αἄνονθϊα] ποαυΐ. 
οὗ ὅσος ; 566 ὅσος] 1. 45 7αν7 
α8, 80 7αΥ α5.---ῶ, Α5. ΘΟΥΓΟΪΔ- 
{ἰν6 ἴο τοσοῦτον : 445. 

ὅσ-ος, ἡ, ον, 8(].: 1. Οὗ 
51Ζ6: 45 σγοαΐ αδ; λοι γγραέ. 
--2. Οὗ πυθοῦ, δέο.: 45 
ὨιαΉ α8, α5 ἡππιοῦ αϑδ; ἤοιῦ 
ηιαηῳ, ἤοισ ηνμοῖ, ;-τταῦ ἃ. 26 
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ὅσοι 5 ἃ ΘοΟΥΤοΙΪαύϊνο ἐο τοσού- 
τοὺς ἴο Ὀ6 ΒΡΡ]Ἰοα 45 δαθ]οοῦ 
οἵ φέρειν.----Α5 Βαθεῦ.: ὅσα, 
ων, Ὡ. ΙΓ. «45 ηιαηῳ ἐλῖηρϑ 
αδ; ἤοιῦ πιαῆῃ ἐλῖη8.--- 
9. ΟΥ ἐἶπ|6ὸ: “45 ἰοηῷ ἄα58, 
ἤἄοιυ ἴοηρ :--ὀὅσον ἂν χρόνον, 
λοισευθη ἰοηῳ α ἔΐηιο, 1, 12: 
Αοο. οὗ ἀυταίίοη οἵ {ϊπὴ6 
[ὃ 997 ; 566 8150 2. ἄν, πο. 2. 

ὅσ-περ, ἥ-περ, ὅ-περ, ῬΙΟΏ. 
ΤῸ]. [ὅς, “νὑο0, ψΨΏ1Ο} "᾿; 6ῃ- 
οἰ ᾿μαἀοῆπιξο ραγύϊοὶθ περ] 
λο ἱμπαφεᾶ, «εὐλίοῦ, ἐπαφοά. 
--Αἀνουθιῖαὶ ποαῦ. 866, Ρ᾽ΌΓ. : 
ἅπερ, “45 ἐμαορα, αἀ58.--- 5 
δαθδῦ. : ἅπερ, π. ραν. Τλιοῖ, 
ἐλέησε ἐπαφεά. --- ῬΑΥΓΙΟΌΪΩΓ 
σομδβύτγτιοιοη : Τὴ ἀθμῃλοη- 
βύγαϊϊὶνθ ῬΓῸΠ. 15 ἔγθαπθηῦς 
Ιγ οὐρα ῬὈοΐονθ ὅσπερ, 85 
Ὑ06}} αἃ5 Ὀθίοσθ ὅς ; 566 1. ὅς, 
ΠΟ. 1, 4, (0): --- ἐκομίζοντο 
οἵπερ καὶ πρόσθεν ΞΞ ἐκομίζοντο 
ἐκεῖνοι, οἵπερ καὶ πρόσθεν 
(ἐκομίζοντο), 4, 1 :---πολέμιοί 
εἰσιν, οἷσπερ ΞΞ πολέμιοί εἶσιν 
ἐκείνοις, οἷσπερ, 4, 20:-- 
ἐποίουν, ἅπερ ΞΞ ἐποίουν ἐκεῖνα, 
ἅπερ, 4, 84:--ὅΓμοια ἔπραττον, 
ἅπερ -ΞΞ ὕμοια ἐκείνοις ἔπρατ- 
τον, ἅπερ, 4, 84. 

ὅσ-τις, ἥ-τις, ὅ-τι, ῬΙΌΠ. 
ἱπαᾶοῦ,, τ]. ἀῃα ἱπίογγορ, [ὅς, 
ΕΘ, ἐξα ϊε, ἔΞηγ ς 1. ἼΗΙ 
ἀοβηϊίο : (“ΑἸ ομ6 ψΠ0, Δηγ- 
[Ὠϊηρ  ΒΊΟῊ ἢ; ὁ. 6.) ἃ. Τλο- 
δθυδγ,, τοϊπαξθΌ 67 ῬΘΥΒΟῊ Ο7᾽ }1η6-. 
--Ὁ. ἢ δή: ΄οηλθ6 ΟΦ ΟἿ" 
οὐξι67', νυ ΠΟΘΥΘΥῪ ᾿ὖ ΤΩΔΥ Ὀ6, εἔο. : 

ΝΟΓΑ δΒΟΖΣΑΔΝΥ͂. 

--Ἄὕτου δὴ ἀνάψαντος, 5016 ΟἿΘ 
ΟΥ̓ οἶδεν λαυϊηᾳ δέ (ἰδ) οἩ; 
ῖγε, 2, 24: ἅφῃ. Αὔ8. [8 1181. 
-2. Βοϊαῦϊνο : Ἠθίυσϊηρ ἴο ἃ 
αἀρἤηϊῦθ ῬΘΎΒΟΙ, δἕο., Ὀπῦ ἢ 
ἃ σοΥΐαϊη ΘΘΠΘΓΆΙ ἠούϊοη αὖ- 
ὑδοβίηρ ἰο ὦ: Ἡλο, «υλϊοῖ, ; 
--ῶαοὐ 1, 6 ὅτου 15 θη. οὗ ρΥῖοθ 
Αὐον ὠνησόμεθα [ὃ 1161.---8. 
Ιηξογγορσαῦνο: Τλαξ 

ὀσφραίνομαι, ἔ. ὀσφρήσομαι, 
2. 801. ὠσφρόμην, ν. γτἠηϊᾶ. : 
1} ἄοῃ. : 70 5ηιεῖϊ, δοθηΐξ. 

ὅτ-αν, δᾶν. [ὅτ-ε, ““Ψ ΠΗ ἢ"; 
ἄν, ᾿παἀδῆηϊίρ ραγίϊ0161 ὙΠ 
ΘῈ]. : Ἡγλθηθυθῦ ; 566 2. ἄν, 
ΩΟ. 2. 

ὅτε, ααν. Ἡγλθη. 
1. ὅ,τι, ἄν. [Δἄἀγογθῖα] ποαΐ. 

οὔ ὅστις ; 566 ὕστις, πο. 8] ΖῸ7 
εὐλαΐ γϑαδοΊ, τοῖν, τυ ΟΥ6. 
--Ν.Β. ΤῊϊ5 ποσὰ 15 πυϊ θη 
ὅ,τι ἀπ ὅ τι, ἴο ἀἰδυϊησ 5} 10 
ἔγογη ὅτι, ““ὑπεῦ ᾿᾿; 566 [Ὁ]]ονΥ- 
ἴηρ' ΜΟΙ, 

2. ὅτι, ταν. Δηᾶ οοπ͵. : 1. 
Αἀν.: 8. Τλαέ.---Ὁ. ὕοα «ἴον 
ἃ νοῦ, εἕο., ἀθηούϊηρ' ““5Ρ68Κ- 
1110, οἕο., Ὀθίουθ π6 αποίοα 
γον ἀβ οὗ Ὡποῦῃου ρθύβοη. [Ἃ}ἢ 
[Π15 οα86 ἴὖ 15 δαυϊνα]θηῦ ἴο 
86 ᾿ἰηνουἐθα οοχητηδ8 πιβθα ἴῃ 
ἘΠ Ρ]15}, ἃπα 15 ποῦ ἴο 6 
Το ογρα : λέγει ὅτι ἐστὶ χωρ- 
ἴον, δαγ δ “Τλ676 15 ὦ ρίαοσε,᾽; 
2, 7.-- ο. θη ὅτι (οὐ ὧς) 15 
βδραγαΐθα ἔτ {Π6 νου ἴο 
ὙΥ]0 ἢ 1Ὁ ὈΘΙΟΠρ5. ὈΥ ἃ ΡΆΤΘη- 
{Π|6515, δέο., 10 15 οἵδη τορϑθαίθα 
ἴῸ ᾧμθ βᾶκ οὔ αἰϊβειποῦ- 
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655; οἵ, 6, 19.---ῷ2. (οη]. : 8. 
Βεοαιι56.---Ὁ. ϑεείηφ ἐλαΐξ, τη- 
αϑδηνμοῖ, αδ, 707 ἐλαέ.---ο. ἢ 
ΒΌΡΟΙΙ. ννουᾶβ, ἴο ἀθηοΐβ ἂ8. 
ἸΠΔΗΥ͂, εἔο., αϑ ροδδίθίο :--τὅτι 
πλείστους, αδ πιαηψ αϑ }ο88- 
ἐδίς; ὅτι τάχιστα, α5 δρεοαϊἝν 
α8 ροδϑιδίο. 

9. ὅ τι (ον ὅ,τι), πο}. δηᾷ 
ὅσο. πραῦ. βιηρ,, οἵ ὅστι5. 

ὅτου, ὅτῳ, Αὐὔϊο ἔοι οὗτινος, 
ᾧτινι, 56ῃ. δηῃᾷ ἀαῦ. βίῃρ. οὗ ἐ 

οστιξ. 

1. οὐ Ὀοΐοτα ἃ οομῃβομδμῦ 
(οὐκ Ῥεΐογθ ἃ βοΐ γόον], οὐχ 
Ὀοίουθ ἂῃὰ ἀβριναύθα νον ε]), 
ταν. Δοέ.---- ϑοιηθύϊηθβ οὐ 1- 
Ῥᾶγῖβ ἴο ὑπ6 νογὰ ἤο ψβῖο 1 
ῖβ Ἰοϊηρᾷ ἃ αἰγθοῦν ορροβὶῦθ 
ἸΘΔηΪηρ ; 6. 4. δύνᾶμαι, ἐο δθ 
αδίο; οὐ δύὐνᾶμαι, ἐο δε μπαθίεο ; 
ποῖόν τε, ροδδίδίε; οὐχ οἷόν 
τε, ἐηιροδοϊοίο; --εθέλω, ἐο δέ 
εοὐζϊηφ ; οὐ θέλω, ἐο δὲ τ- 
εοὐζίϊηρ ; ---ἐστί, ἐέ ἐ6 ροδοϊδίο ; 
οὐκ ἐστί, ἐέ 5 ἐμιροδεϊδίθ; --- 
πολύ, πιμοΐ ; οὐ πολύ, [{ξέϊε ; 
- ὅμοιος, ἰἶζε; οὐχ ὅμοιος, ε- 
ἐζο, αἰδεγεηέ. 

2. οὗ, οἷ, ἕ, τοἤοχῖνο ῬΊΟη. 
(νι ποὰῦ πολ.) Πηιδεῖζ, οζο. 

9. οὗ, τη886. ἀπ πραῦ. σΘῃ. 
5ῖηρ', οἵ ὅς. 

4, οὗ, 5 δᾶγ,: ᾿λεῦΘ; 566 
ἢ ΞῸ δ: ὯΣ Ἢ 

οὐδάᾶμῆ, «ἄγ. [ἄνουν ]α] 
ἔθιη. ααΐ. οὔ οὐδᾶμός, “ποῦ 
θύῃ οὔ] (“ἴῃ ποῦ θβυϑῃ Οὴ6 
ῬΙδοο’"; “πον μογο; Π6Π66) .15 
η10 «σα, ἴω ἨΟ τὐῖδ6 ; ὅ, 8. 

“πα, Βοοῖ 77. 

Ὁ 

---------πἰ  π πἰὐπνσπὐππππππ πο  .“«΄πἰσππασ απ... πο σ τὐππσονοσυ συν ναιον 

τότ 

οὐ-δέ, σ“οη]. ἃπᾷ «ἅν. Γοὐ, 
ἐμοῦ; δέ, ““Δοὰ} 1: Θομ.: 
“Απὰ μοί, ποῦ :---οὐδέ. .. 
οὐδέ, πεϊέλο)" .. . πογ ;--- αἴξοι 
ἃ ποραῦϊνο, οἐξλο7". .. ΟἿ᾽; ---οὐϊ 
ἀἰίφ ἃ οὐδέ, ποΐ ὡ ν -ὃ 207᾽.-- Ὁ 

ὦ. Αἄν, : ᾿Νοέ ευθη. 
» ΄ 5 " 5 ΄ οὐδ-είς, οὐδε-μῖα, οὐδ-έν, 

44]. [οὐδ-ἔ, ““ποῦ Θνθὴ ἢ᾽; εἷς, 
““Ὁη6᾽}] οί εὐϑ οπε, ποέ 
ΟἿΘ ;--- Βοιη ὔη65 ἢ Ἃρῃ. 
οἵ “1ππὴρ Πιβυυθαϊρα 
[ὃ 112].--ΟΑἩΐοὺ ἃ ποραῖζϊνο: 
“ἢν. --- ὃ. Α5. ϑαθδύ.: (8) 
Μαβο.: ΔῸ οπϑ, ποδοάψ ;--- 
ΡΟΣ ἃ ἡθρσαύϊνο, αην ΟΉ 6, απῷ- 
δοάῃ.---(Ὁ) Νεαῦ.: Δοίλίηρ ; 
1, 14. φέο. ; -- ον ἃ ποραῦϊνο, 
αημέλτηρ ; ὅ, 9; 6, 22.---Ὦ. 
1. δάνουθ!]α] ἔοτοθ : οὐδέν, 
«Νοέ αέ αἰΐ; ἐπ πο γεϑρεοέ, οἷο. ; 
--ακαἰο ιν ἃ ποραίϊνο, αὐ αἰΐ, ἐγ 
αν γτ68ρεοέ, ἴη απ ἀοσίεο. 

1, οὐδεμΐα, δι. πομ. οὗ 
οὐδείς. 

2. οὐδεμίᾷ, ἔδιη. ἀεί. οὗ 
οὐδείς. 

οὐδεμΐαν, ἴδοι. δος, οἵ 
οὐδείς. 

οὐδέν, ποι. ΠΟΙ. πα 80ο. 
οἵ οὐδείς. 

οὐδενί, τηα86, αηα πραΐ, ἀαῦ. 
οἵ οὐδείς. 

οὐθ᾽ ; 566 οὔτε. 
οὐκ; 566 οὐ. 
οὐκ-έτι, αἄγν. [οὐκ, ““ποΐ᾽"; 

ἔτι, ““ΔΩΥ Ἰοηρον "1 Νοΐ απῳ 
ἰοΉ 7 617᾽, τὸ ἰοη6),, ὯῸ 1076 ; -ττ 
Δέον ἃ Ῥγθοθα!ρ ΠρρΔΕΪΥΘ, 
απ ἰοΉ 67), ἸΏ ὨιΟΥ͂Θ. 

δὲ 
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1. οὔκ-ουν, «ἄγ. [οὐκ, πιθαμπισλῖζο.---(Ὁ) ἐκ τούτον: 
““ηοῦ ἦ; οὖν, ““ὑπογοίογο 7 (α) «{{67᾽ ἐλ5.---(Β) Τλοτο- 
Ιὴ αἰνοοῦ ποραθύϊοηβ : οί φροΏ.---(ο) ἀπὸ τούτου, ΕἾ )Ο1" 
ἐξογεζογο, ποέ ἐδθη. , λὲς ἐΐηιθ, αὐέον ἐλῖ5.--- (ἃ) 

2. οὐκ-οῦν, ἀᾶν. [οὐἹσΊΠ]γ. ταύτῃ, Τὰ ἐδιὲς σαν. 
1ἀθηοα] νυ 1. οὔκουν; Ὀσὺ οὕτω; 8566 οὕτως. 
ΒΥΔΌΑΙΠΠΥ [Ὁ Ἰοϑῦ 105 ποραῦϊνα οὕτ-ως (Ὀθΐονα ἃ οοῃδοηδηῦ 
ἔονοθ] 7 λθγ 01:6, ἐῆθη, ἀσοογ ἀ- οὕτ-ω), ἀᾶν. [οὗτ-ος, “815 1 
ἐησίυ. 1, 1ὲ ἐλὲὶξ τοαῷ ΟΥ ἡιαη 67, τη 

οὖν, αἄν.: 1. ὙΠ τγοΐρυ- ᾿ἐἠῖς δέαΐξο, ἐΐιι5.---Ἑ 1) γιθῇ, α 
ΘΏ06 ἴο γηαῦ φυιθορᾶθβ : Ζ΄θη  τσαῷ ΟΥ̓ πιαηηθῦ, ἴω διιοῖ ὦ 
οογξαϊηΐῳ, γοαϊζῳ, αὐ αἰ ουοηέδ. δέαΐξε, 80.---. Ἐρἔουυησ ἴο 
“--ῷ. Τὴ [:ηΐθγθμοθο: 7 θη, ΥΒαῦ ῬΥΘΟΘαΘ5 : 70) ἐλὲδ οᾶ86, 
ἐλογ ον, οοπϑδοηιοηέζι. ἴω διιοῖ ὦ 6α56.---ἄ. Βθβουθης 

οὔ-πω, «τἂν. [οὐ, “ποῦ; ἴο τυιῇῖαῦ ἔΌ]1ον5 : Ζ΄τι5, ἑη, ἐδ 
πω, «γον Νοέ ψοί, ποὲ ας Κοϊϊοισίηγ τὐαν, α5 γζοϊϊοιυϑ.-τα 
ψϑοέ. ὅ. Τη απρτηθηΐαςινο ἔουοΘ : 80, 

οὕς, τηᾶ80. ἃ6ο. ΡΪα", οὗ, 80 Ὁθγῳ, 80 ἡηπιοἷν, οἷο. 
ὅς. οὐχ ; 866 οὐ. 

οὔ-τε (θείου δῃ αϑρίγταύθα ᾿ς οὐχί, ἃ 5γομο  μοπθα ον τὰ 
γον] οὐθ᾽), οοῃ]. [οὐ, “ποὺ "ἢ; οὗ οὐχ ; 566 οὐ. 
τε, “ηα] 4πη4 ηοέ :---οὔτε ὀφ-λισκἄνω, ἴ. ὀφλήσω, Ῥ. 
.ς.οὔτε, ποιέλον. . . ΟῚ ;--- ὥφληκα, 2. ἃον. ὦφλον, ν. ἃ. 
Αἴ ἃ Ῥγθοθαϊησ ποοαύϊνο, [κι ἰο ὀφ-είλω, “ὕο ονὐθ᾽] 
οἰἐδι 6)" . «ο΄. ΟΥ̓́; --ποῦτε. .. οὔτε 1 Οὗ ἃ ῬΟΥΒοη οοπμαθιηηθα ἴο ΡΒΥ͂ 
.ν. «οὔτε, ποἰέἠ6)" ... ἼΟΥ....]ἃ πο: 70 ὅθ ααγμαφεοά ἕο 
2101". ραγ; ἐο ἵποιῆ" ὦ ἤἴηβ, οὐ 

οὗτἴνος, πλ86. ἀπ πραΐ. [ »οηαϊέψ, ο7. 
᾿" « ΕΥΣ 

Θ0η. βίηρσ, οἵ ὅστις. ὄχλος, οὐ, Ὡ. «44 ογοιυνά, 
οὗτος, αὕτη, τοῦτο, ῬΙΌΩΙ. | ἡη{{ϊέτια16. 

ἄοδτη. 715 ;--- ΡΊαν. : Ζ7}.656.---- 
Α5. ϑαθδί.: 8.: (8) δίησ. :} πᾶθοιμι, 2. δο:. ορῦ. οἵ 
οὗτος, εἶο., τη. 7Τ δ τιαῆ οὐ πάσχω. 
»ρογ80}.----(Ὁ)ὺ ῬΙαν. : οὗτοι, πἄθών, οὔσα, ὀν, Ῥ, 2. δοΥ. 
Εἔο., νὰ. 11.656 167) ΟΥ 967) 50Ή)5; οὗ πάσχω. 
ἐλ656.---Ὦ. : (8) 5ἴηρσ. : τοῦτο, παιᾶν-τζω, ἢ, παιανίσω, 1. 
θέο., τ. Τϊς ἐξίηφ, ἐ]ιὲ5.----(Ὁ) ᾿ ἀον. ἐπαιάνϊσα, ν. τ. [παιάν, ἴῃ 
ῬΙαν.: ταῦτα, φδέο., ἢ. 7 ́ ε56 τηθαηΐηρ οὗ “ἃ γᾶ -50ηρ᾽᾽] 
ἐλίησο. ---- ῬΊναθοα: (4) ἐν Ζ7Ὁ δἵἴπῳ ἐΐδθ τὐαῦ-ΘΟ0Ή} Ὁ ὈΘΙΌΓΘ 
τούτῳ, 7 ἐδ τπεαὴ ἐϊηι6, Ὀδ᾿]8. 
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παιδίκά, ὧν ; 566 παιδὶκός. πάντα, πάντες ; 566 πᾶς. 
παιδ-ἴκός, ἵκή, ἵκόν, 86]. παντά.-πᾶσι (Ὀ6ἴΟΓΥΘ ἃ γον 6] 

παῖς, παιδ-ός, “ἃ Ὀσ7 ΟἿ} -πᾶσιν), αἂν, [ὈΓΟΡ. Ὧοο. δῃηᾶ 
νοῦ "7 ΟΥ οὐ δεϊοηφίηφ ἐο, ἀαῦ. γ]αν. οὗ πᾶς, “411 ((ΑἹΙ 
ὦ δου οὐ ψοιέϊ,.----Α5 ϑαθβῦ. : Β]ηρθ ἴῃ ο7 ὅο 8}1 πῖηρ8 ἢ; 
παιδῖκά, ὧν, ἢ. Ρ'αν. (ΞΞ 180. Π6Π66) Δ ἐπ αἴΐ, αἰέξοφοί 6), 
αηιογλθ5 ἃ αἀοἰϊοϊ)ὺ ΑἸνναγβ τυλοῖζῳ, φη ἐγ ϑίη. 

πᾶν, ποαῦ. οὗ οἵ ΟῊΘ ῬΘ β0η ΟΠΪΥ : «4 )ασυοι7- 
ἐέ6 ὕου οὐ ψοιιέδ. 

παῖς, παιδός, ΘΟἸΏΠ]. ΡΘΗ. : 
1. Τὴ τοίρϑσθμοθο [ο ἂρ : 4 
οἰ, νυ θύμον δον οὐ σίγί ;---- 
Ια. : Ολιϊαγοη ; 8, 18.---9. 
Τῃ τϑίθγσθμοθ ἴο οομαϊϊοη: 4 
δίανο, δογυαμέ; 8, 10. 

παίσειε(ν), Αὐὐϊο ἴῸΓ παίσαι, 
9. ῬΟΥΒ. βιπρ' 1, δου, ορῦ, οἴ παίω. 

παίω, ἢ. παίσω πᾷ παιήσω, 
Ρ. πέπαικα, 1. 801. ἔπαισα, ν. ἃ. 
86 Ὡς: 1. Αοὔ.: 8ἃ. 70 οἐγίζο, 
δηέο, ἑη οί δίοισδ τροΉ.---Ὦ. 
1} Αοο. οὗἹὨἨ Ῥούβοι ἃῃᾶ οο- 
σῃδΐο Δοο. : 70 δέγίζο ἃ ρογδοῊ) 
ὦ δίοιυ, οἷα. ; ἐο τη) οὐ α δίουυ, 
οὗα., Οὔ ὦ Ῥ}6γ50Ή ; 8, 12, γῇ 
πληγάς τηυδῦ θ6 ΒΌΡΡΙ1οα τ 
ὀλΐἵγας.---ῷῷ, Νιοαῦ. : 70 δέγῖζο, 
τὲ: ἢ, ΤΟΥ  ΥΞΠΡΆΝϑΣ 
παίομαι, ». πέπαισμαι, 1. 80." 
ἐπαίσθην. 

πᾶλιν, «ἀν.: 1. Δαοῖζ, δαοζ- 
τὐα7' 65.---, Οἡ ἐλ οἶμον αηά, 
οἹΣ ἐδδ οοπέγαγ.---ϑ, Αγαΐη, α 
δεοοη ἐΐηιθ :---αὖ 8, ὅ ΞΒΌΡΡΙΥ 
ἐπήρετο αὐτόν πὶ “πᾶλιν 
[ἀΚΊη ἴο ϑδη5, ραγά, ““ῬδοΙΚ᾽ Ἴ. 

παλ-τόν, τοῦ, τι. [πάλ-λω, 
““ἴο ὈνΆ Πα 15} (“ Τμαῦ τ] ἢ 
ἴθ Ὀτγδηαιβηθα "ἢ; Πθμο0) «4 
2αωυοϊίη, ἀαγέ, οὖς, 

Μ 

πάν-ὕ, ταν. [ 
πᾶς, “411 (“Τὰ 81} τϑδβρθοῦβ,᾽ 

' οέο.; ἨθΠΟ6) 1. 4 {ἐοφοίλ67.---- 
᾿ 9, 1} Δα]. ον" Ααν.: Φαοοϑά- 
οἑησίν, Ὁ6}. 
᾿ς παρά (Ὀεἴογοδ ἃ γόον] παρ᾽), 
ΡΙΓΘΡ.: 1. Ὑν0} θη. : ἃ. Φ ΟΏι. 
--. 'ῃν.-τῶ. 1} Βαύ.: 
δ. Ν,οαγ, δεδίαθ, ὃψ, αἰοηρδοῖὶαθ 

 07.----. Ἡγεδ, ἃ Ῥούβοι ; 8, 6. 
-το. {πΚ6 π6 1μαὐϊπ αρεά : 
“4, οὐ ἴῃ, ἐλ ἤοιιδ6, οἷο., ο7:-- 

᾿παρὰ Σεύθῃ, αὐ ἐΐδ οουγέ οΥ͂ 
᾿ϑομέλοε, 1, 1 ;---τὸ παρ᾽ ἕαυ- 
τοῖς πρᾶγμα, ἐδ αἰαῖ" αέ 
ἐμοῖγ" οὐσν ἀοηιο, 1.6, ὧν ἐξθίγ' 
οιῦνν οἱέψ, 7, 22, ΠΟΥ Τοίδυ- 
6166 15 τηλᾶθ ἤο ὕΠπ6 166. Ἰη6ῃ 
βίοῃρα ἐο ἀθαίῃ αὖ Οδγἄβαβ ὈῪ 
οογΐαϊη σθοῖζϑ, 5. τηθηςοπρά 
αὖ 7, 19.--9. ὙΠ Δοοῦ. : 8. 

᾿«4{..--- Ὁ. Τιέβ. -- 6. Τανίηφ. 
πα, Δορίαθ, πθαῦ : ---- παρὰ 
᾿θἄᾶλατταν, δοδί6 ΟΥ̓ΏΉΘαγ7" ἐδ6 
δθῶ ; 1.6. ΟἹ ἐδ δοα-οοαϑί.----6, 
Οοηέγαν ἐο, αφαϊηϑέ : --- παρὰ 
τὸ δίκαιον, ΘΟ ΑΥ̓͂ ἐο 7:5 {106, 

Ἶ, 6, πη7ιδέϊζυ, 8, 17 [αἰκῖη ἴο 
᾿ βαῃβ. ραγᾶ, “σὰν 1. 

πᾶρ-αγγέλλωο, ἔ πὰρ- 
᾿αγγελῶ, 1. Δ0Υ. πᾶρ-ἤγγειλα, 
᾿ψ. 8. [παρ-ά, “Τνοτη᾽᾿; ἀγγέλλω, 
᾿ ““ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ ἃ ΤΠ 6588 08 7 (“ Τὸ 

"Ἂ 
-- 
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ΘΟΠΥ͂ΘΥ͂ 8 ΤΠ] ΘΞ5Ε ΘῈ ἔΓΟῺ ἤἾΟΠ6 ; 
ἤθποθ, “ἴο ρᾷ85 ὑμθ ψογα "" 
ἔγουμ 50] 16. ἕο βοϊ θυ ; ἢ6Π66) 
1, 1 1)αῦ. οὗ ρῬϑύβοῃ αμπὰ 
Ἄσοο, ο. Τηΐ, τ 70 ογάθυ,, σοηι- 
παπαῖ, δὲα, σίυθ ογάδγ 8 ἐο ἃ 
Ῥθύβοῃ, δέο., ἐλαέ; 2, 12.---ὦ, 
γυμΠοαὺ 1). οὗ Ῥούβοη: 7ὉῸ 
ογάεῖ, οομαπα, ἐλκαέ; 2, 20, 
γΠ6Γ6 ὑπμ6 δια δ)]οοῦ οὗ φέρειν 15 
τοσούτους ἴο Ὀ6 Ξυρρ)Ἰθὰ ; 566 
ὕσος. 

πᾶρἄ-γίγνομαι οἱ πᾶρᾶ- 
γίνομαι, ἔ,. πὰρᾶ-γενήσομαι, 
2. 801. πᾶρ-εγενόμην, Υ. ταϊά, 
ἱ παρά, ““ὩΘ81}, Ὀ65146 ᾿᾿; γίγνο- 
μαι, “ἴο "6 “Τὸ 6 ὩΘᾺΓ 
ΟἽ" Ὀ6516 " ομο ; Βοη66) ὙΠ 
1)Α0. οὗὨἩ Ρούβοῃ : 70 δοῆλθ ἔο 
ἐπ αἱὰ οὗ; ἐο αϑδϑὶδέ, αἱἷά, 
λείρ; 6, 8. 

πᾶρ-ἄγωγ-ή, 
πᾶρ-ἄγἄγ-ή; ἔν. πᾶρ-ά, ““θ6- 
5:16. 84 ρἷδορ, δέο.; ἄγω, 

ἄς; τοῖς [0 Ὁ 

ΨΟΓΑ ΖΑ ΛΥ͂. 

Ι πᾶρᾶδούς, οὔσα, ὁν, Ῥ. 2. 
᾿8οΙ. οὗ πᾶρἄδϊδωμι. 

πᾶρ-αινέω -αινῶ, ἔ, παρ- 
αἰνέσω ἃμα παρ-αινέσομαι, Ῥ. 
παρ-ἥνεκα, ν. ἃ. [παρ-ά, ἴὰ 
““ ΒΟ θηρ ΠΘηΪηρ' "ἢ ἴΌΓΟ6; αἰνέω, 
ἴῃ τηθϑηϊηρ οὗ “0 τϑοοιη- 
τηθηᾳ 51. 1} Αοο. οὗ ρεν- 
Ι βοὴ ηᾷ [ηξ, : ΤῸ γτεοοηεμιεηῖ, 
ααυῖΐδο, εαἰογέ ἐμαξ ομα βου 
Ὀρ, φέο.---ὦ. ὙΥποαῦ ΟὈ] θοῦ : 
10 γεοοηιποηα, αὐυΐδε ; ---οῦ 
7, 8ὅ πᾶραινοῦντος Ξενοφῶντος 
1ῖ5. με ἅδῃ. Αὔβ. [ὃ 1181], 

πᾶρᾶ-κἄλέξω -καλῶ, ἢ 
πᾶρᾶ-καλῶ, Ἰαΐον πᾶρᾶ-κἄλέσω, 
1. 801}. πἄρ-εκάλεσα, ν. ἃ. ἵπαρ- 
ά, ““ἴο; καλέω, “ἴο 0411] 
(“Τὸ ο8}} ἴο ᾿ ομο ; Ὠθπορ) 1. 
Τὸ 8βοπά ΚοΥ7,, διρημηιοΊ.----ὦ, Τὸ 
ἐπσοούῦαρσο, οαπογέ. 

κη5, ἴ. 
“ο΄ 46- 

Ροβιῦ," ΦὩγοῦρ σνοῦρὰὶ τοοῦ 

δι ας ἊἊΡ δ ἰὖὖ ον 

“ἴο ΟΔΥΥΥ ΟἿ᾽ ΘΟΠΥΘΥ," ὕμ!θ πᾶρἄκδἄτἄθη (Ξ-Ξ πᾶρά; κατά; 
τοοῦ ἂἀγ Ὀοίηρ τοααρ οαθα} θη, ἃ τοοῦ οὗ τἵ-θη-μι))] (“ἃ 
(“Α οαΥΥἸηρ', Ο7) ΘΟΠΥΘΥΪηρ', ᾿ ἀθροβιίϊηρ' ἦ; 6 Π06) 4. ἐλὲη 
θ65ιαθ" ἃ ῬΪ]δοο, δέοι ; ὮΘΠ66) 
Οοηυοψαποθ αἰουσ {6 οοαδῦ 
ΟΥ̓ Βῃογοβ; 1, 10. 

πᾶρδδέδωκα, μεν. πᾶ, οὗ 
πὰρᾶδιδωμι. 

πᾶρἄ-δίδωμι, ἔ, πἄρᾶ-δώσω, 
Ῥ. πᾶράᾶ-δέδωκα, 1. ον. πᾶρ- 
έδωκα, Υ. ἃ. [παρά, “ἔγνοια "; 
δίδωμι, ““ἴο σῖνε ᾽᾽)] (“Τὸ ρῖνθ 
ΤΡΟ “ἢ ΟΠμΘ᾽ 5 561 ἴο ἃπούμου ; 
Ὦθη06) 1. Τὸ σίυθ τ}, 581ι7- 
76 (161'.---ὦ. Το αοἰΐοει" 0 Ἰμῖο 
ὑ0 Βαμπᾶβ οὗ ἃμούμον. 

Π ΡῬΘΥΒΟῺ : 

αεροσιέεα, α ἀφροδίέ. 
πᾶρἄ-κελεύομαι, γν. 114, 

ἵπαρά, “ἴο "ἢ; κελεύομαι, “ἴο 
᾿γρο (“ἸῸὸ ὑτρὸ ἴο᾽ ἃ 
δ ΒΙηρ ; Βθηο6) ὙΠῸ} αὐ. οὗ 

710 «986 ΟἿ, 6Ή- 
οοτγαφθ. 

πᾶρἄᾶλάβών, οὔῦσα, ὀν, Ῥ. 
2. 801. οἵ πὰρᾶλαμβᾶνω. 

πᾶρἄ-λαμβάἄνω, ἢ πὰρδᾶ- 
λήψομαι, 2. δοῖ, πὰρ-έλᾶβον, 

Υ. ἃ. [παρά, ““Ὀε5148 ᾿΄; λαμβ- 
ἱ ἄνω, “ἴο ἤακο "1 (“Τὸ ἔδκθ ἱ ἄνω, 

! 
! 
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Ῥοβῖαθ "᾽ ομδ᾽Β βο! ἢ, δέο. ; ἢΘη66). 
Τὸ ἐαΐ ἕο, ΟΥ̓ ευἱέδ,, οἸ6᾽8 8617), 
δζο, 

πᾶρἄᾶ-λυθω, ἔ,. πᾶρᾶ-λύσω, | 
Ρ. πἄρἄ-λέλὔκα, ν. ἃ. [παρά,᾿ 
“ἔγο ᾧμ6 5'46᾽"; λύω, “(ο΄ 
Ιοοβθη " (“Τὸ Ἰοοβοὴ ἔοι. 
{ῃ6 5146 "᾿; Π6ης6) 1. 70 ἰοοδϑη 
απὰ ἐαζε ΟΠ οὐ αισαψ.---Ὡ. 
Μ|ΙΑ.: πᾶρἄ-λῦδομαι, 7 ἰοοϑφη. 
απ ἐαζθ οΠ΄ οὐ αἰυὰν ἃ5 ΟἸΘ᾽ 5. 
ΟΥ̓ ΘΒΡΘΟΙΪΆΙΪ δοῦ, ΟἹ ΤῸΣ ΟΠΘ᾿ 5 
ΟΥ̓ ῬΌΓΡΟΒΘ, εἕο. 

πᾶραπλεῦσαι, 1. ΔοΥ.. 1, Οὗ" 
πᾶραπλέω. 

πᾶρἄ-πλέω, ἔ. πᾶρᾶ-πλ εὖ- 
σομαι πὰ πᾶρᾶ-πλευσοῦμαι, 
1. 8δ0ὺ. πᾶρ-έπλευσα, ν. Ὡ.᾿ 
[παρά, ““ραβι᾽; πλέω, “ἴἋἴο 
5211 70 βαϊΐ ραϑέ, {0 οοαϑέ, 
αἰοη. 

πᾶρα-ρ- ῥέω, ἔ. πᾶρα-ῥ-ῥ εὐ- 
σομαι, Ὁ. πᾶρ-εῤ-ῥύηκα, ν. τ. ̓ 
[παρά, “ ραβῦ, ὈΥ "᾽; ῥέω, “ἴο 
ἤονν,᾽᾿ ιῦἢ ὉΠ6 1Π1014] Ἰοτέρυ ῥ β 
γϑααρ]οαίθ 4} 70 ἤοιυ ραβϑέ οΟΥ 
ὃν ;---οαὖ 8, 8 βίτῃρι οηρα Ὀγ 
0116. παρά. | 

πᾶράᾶσάγγης, οὐ, Ώ. 4 
»ραγαδαηῷφ ; ἃ ῬοΥβίδ ἢ ΤΠ ΘΑΒΌΤΟ, 
οὗ Ἰοησύῃ δαυλὶ ἴο αρουαῦ 80 
ατθοὶς βἰβᾶϊα, οὐ δρουὺ 58 
ἘΠ ΡΊ 151} γ1165, Ἀσοογαϊηρ ἴος 
{15 οοτηρτταύϊοῃ, {Π|6 αἸβύθ Π66 
ἔγοτὴ Ιοηΐα ἴο ὕη6 Ὀαύυ]6- ἤ 6] α 
αὖ ΟἼμπαχδ νγὰ5 ἃ ἔγαοῦΟ ΟΥ̓ΘΥ 
2006 π}116ὁ5 [ἃ Ῥουβίδῃ ψογά, 
“Ἐδυβαηρ ]. 

πᾶρα-σκευαΐω, ἢ πᾶρα- 
σκευάσω, Ὁ. πᾶρ-εσκεύᾶκα, 1. 

] 

τός 

8ΔΟΙ,, πᾶἄρ-εσκεύὐᾶσα, γ. ἃ. παρά, 
ἵπι. “βγη ρ  ΠΘηϊηρ ἢ ἴογοο; 

᾿σκευάζω, “ἴο φγΘραγ6] 1. 
Αοὔῦ.: 8. 71ο ργϑραῦο, ηταΐθ 
γεαάῳ.---Ὁ. ΤῸ φγουΐϊάο, ργο- 
οι76.--ὃὈ, ΜΙά, : πᾶρα-σκευ- 
ἄΐομαι, 1. ΔοΓ, πᾶρ-εσκευασἄ- 
μην, 10 ρηεραῦδ οἠδϑ᾽β δεῖ, 
οἴο., ΟΥ ἐο ηιαζθ οἸδ᾽ 5, οἵο., 
ρτεραγαΐξίοηδ, ζογ; 0 σοέ Ο" δ᾽ 5 
δεἰ, οἵο., γϑαάῃ 707.----8, ῬΡα55.: 
πᾶρα-σκευαΐζομαι, Ρ. πᾶρ- 

᾿ εσκεύασμαι, ῬΙυρ. πᾶρ-εσκευ- 
άσμην, 1. 801. πἄρ-εσκευάσθην, 
1. ξαύ, πᾶρα-σκευασθήσομαι : 

8. ἴῃ ρεονῆ : 70 ὅθ ργοραγεά, 
ἐο ὅθ γεασῃ ;---οὖ ὅ, 21 [0]]4. 
Ὀν [ηξ--Ὁ. 10 ὅθ γγουϊάεά 
ΟΙ ργοοσμ θα ; Θ, 16. 

πᾶρασχεϊν, 2. 801}. ἰηΐ οὗ 
πᾶρέχω. 
πᾶρἄ-τάσσω (Αἰΐϊς πᾶρἄ- 

τάττω), 1. 801. πἄρ-έταξα, ν. ἃ. 
[παρά, ““ ὈοβΙα6 ᾽᾽; τάσσω, “ἴο 
ἀγα ὋΡ ἴῃ οΥὐον ̓ (“Τὸ 
αγανγ ὋΡ ἴῃ ΟΥ̓͂ΟΙ θ6β᾽ 46 ᾿᾽ ὁπ 6 
Δ Οὐ 61, δέο. ; ἤθη06) ΟΕ 50]- 
αἴονβ: 70 ἄγαῖσ τ ἴη αΥ̓Τα:ν 
ΟΥ ἐπ οὐ ογ7' οὗ δαέέ[6.----Ῥ 85. : 
πᾶρᾶ-τάσσομαι (Αἰέϊο πᾶρᾶ- 
τάττομαι), Ρ. πᾶρἄ-τέταγμαι. 

πᾶρδἄτεταγμένος, ἡ, ον, Ῥ. 
ΡΘΓΕ. ρα55. οἵ πᾶρᾶτασσω. 

πᾶρεγενόμιν, 2. Δο},, 1η4. οὗ 
πᾶρᾶγίγνομαι. 

1, πᾶἄρ-ειμι, ᾿᾿ηρογῇ, πᾶρῆν, 
ἢ, πᾶρ-έσομαι, ν. τ᾿. [παρ-ά, 
ΚΌΥ {Π6 5146 οὔ"; εἰμί, “το 
Ὀ6.71. 70 δ ὃψ ἐΐδ 5ἱάθ οΥ. 
-2. Το ὃ6 ἢθα7', ἐο 6 ργεοδβθηΐ: 
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--ἴὉ11ἃ. ὈΥ Ταῦ, αὖ 6,20; 6, 
29. 

2. πᾶρ-ειμι, πηρονῇ, πᾶὰρ- 
ἥειν, Ἰηξ, πᾶρ-ϊέναι, ν. τ. [παρ-ά, 
ἐν οι εῖμε, “αι σο 1 Ἐ Τὸ 
φοῦψ οὐ ραδέ; ἐο ρα85 ὄν.-- 
2. Το οοηιθ ζογιυαγα, ἐο αὐ- 
υαηο66. 

παρεῖναι, Ργ65. ἱηῇ, οὗ 1. 
πᾶρειμι. 

πᾶρεισι, 8. Ρ615. ὈΪΌ, ῬΥ6Β. 
1η4. οἵ 1. πᾶρειμι. 

πᾶρεϊχον, ᾿ρονἢ, ἱπηᾶ, οὗ 
πὰᾶρέχω. 

πᾶρεληλύθώς, υἷα, ὅς, Ῥ. 
Ροτῇ, οὗ πἄρέρχομαι. 

πᾶρελθών, οὔσα, ὀὁν, Ῥ. 2. 
80}, οὗ πἄρέρχομαι. 

παρέξειν, ἔα, ἴῃ, οὗἉ πᾶρ- 
έχω. 

πᾶρ-έρχομαι, 2. Δοῦ, πᾶρ- 
ἦλθον, Υ. τηϊᾶ. 'Ὑ6ρ, [παρ-ά, 
““Ὀν ᾿; ἔρχομαι, ““ἴο ΡῸ ΟΥ7' 
οομθ 7 1. ΤῸ ο, ΟΥ ΘΟἼ16, ὃψ 
ΟἹ ραδέ; ἐο ρα88 ὃψ, ἐο ρα95, 
οἴο.---ῷ, Οἱ {π8: 170 ραδ8; 
8, 1.-- ὃ. 70 οοηιθ Κογιυαγ ὦ ἴα 
οΥ̓ου ἴο βρθδῖκ ; ὕ, 24. 

πᾶρέσομαι, ἔαῦ. οὗ 1. πᾶρ- 
εἰμι. 

πᾶρεστε, 2. ΡΟΓ5. ΙΓ, ὈΓΘΒ. 
τη, οὗ 1. πᾶρειμι. 

πᾶρεστηκώς, υἷα, ός, Ῥ, 
Ῥογῇ. οὗ πᾶρίστημι. 

πᾶρέστητε, 2. Ῥ6Γ5. ΡΙΌΓ, 
2. του, ἰηᾷ,. οὗ πἂρίστημι. 

πᾶρεστιν, 5, ῬΘΙ5. 

Ρτ68. ἰηᾷ. οὗ 1. πᾶρειμι. 
πᾶἄρ-έχω, ᾿τηροτῇ, πᾶρεῖχον, 

ἢ, πᾶρ-ἔξω ἃμὰ πᾶρα-σχήσω, 

Β1ηρ", 

Ῥ. πὰρ-έσχηκα, 2. 80᾽. πὰρ- 
έσχον, Υ. ἃ. [παρ-ά, ““ὈοΒΙαΘ 
ΟἿ" ὭΘΆΡ ᾿"; ἔχω, ““ἴο Πᾶνᾳ ΟἿ 
ΠοΙα 7 (“Τὸ Πᾶνθ, οὐ Βοϊά, 
Ὀ6β1 46 ογ' πθδὺ ᾿ἦ΄; Β6η66) 1. 70 
ιν ηϊδ, βιιρρίψ, ργουϊα6.----ὦ, 
70 οατι86, οοοαβίοη, φργοάμιοθ, 
Νῖυθ γ186 ἐο. 

πᾶρήεσαν «πα πᾶρῃσαν, 8. 
Ρ6Ι5. Ρ᾽αγ. ἱπηρον . ἴηᾷ.. οὗ 
2, πὰᾶρειμι. 

πᾶρῆν, πηροτῇ, ἱπᾶ, οὗ 1. 
πᾶρειμι. ᾿ 

Παρθέν -ἴος, ἴου, τη. [παρθέν- 
05, “ τηϑίοπ "7, οὐ 
Ὁ 1ηρ"---Ὥθνθ, σὶνοῖ--- ρου ξαϊ- 
ἴηὴρ ἴο ὕμ τχηβδίάθηῃ ") 1706 
Ῥαγέξοηϊις. (μον «Βαγέαη- δι. 
Οἱ “Βαργέϊηθ) - ἴῃ τηοϑῦ ἴη-. 
Ρογύαμῃῦ γυἶνοῦ ἴῃ ὟὟ. ῬαρἘϊαρ- 
οἠἶἷαϑ. Ασοονάϊηρ ο Οτθοῖκκ 
ὑγαάιίοη, Ὁ ἀθυϊνρα 105 ΠΔΠ16 
ἔγοὰ ὕπΠ6 τηδϊάθη ρΌΔαΘ85 
Αὐϑδηηϊθ, οὐ Ὠιίᾶηα, ἢανῖηρ' 
Ὀαὐμοα ἴῃ 105 ΒΟ ΘΔ}. 

πᾶρ-ἴημι, ἔ, πᾶρ-ήσω, ν. (8. 
8) ἢ. [παρά, ““Ὀγ, ραϑὺ᾽;; 
ἵημι, ““ἴο οαπ86 ο σ᾽] (“Τὸ 
οαα86 ὅο ΡῸ ὈΥ᾿; Π6η66, ““ἴο 
Δ]Π1ονν, Ο7" Ῥουμἱύ, ἕο Ῥ855 Ὀγ ̓ ᾽; 
ἤθη66, ““ἴο γἱϑὶᾷ, σίνθ ᾧἃρ ἢ; 
Ὦ6η66) 7Ὸ σῖνο ταν, ἐο ψἱοία ; 
() 10, 

πᾶρ-ίστημι, ἔ. πᾶρα-στήσω, 
Ῥ. πᾶἄρ-έστηκα, Ῥὶαρογῇ, πᾶρ- 
ειἰστήκειν, 1. 80. πᾶρ-έστησα, 
2. δῦ. πᾶρ-έστην, ν. ἃ. πᾶ 
η. [παρ-ά, ““Ὀρδᾶο, Ὀγ, πθαν ἢ; 
ἵστημι, ““ἴο σαπ156 ἴο 5πὐδῃᾷ ;--- 
ἴο βύαπᾷ ᾽᾽7 Δοὗ,, ἴῃ ὈΥΘ8.», 11- 



ΝΟΓΘΑΡΟΔΑΔΚΎΥ. 167 

ΡῬουε, 1. ἔαῦ., ἀμᾷ 1, δον, ;--} 1Ὁ 15 ἴο Ὀ8 ουβονγϑᾷ ὑμπαῦ ἐΠι6 
Νραῦ., ἴῃ ΡΘΕ, ., ΡΙαρου δ, πα τηᾶ80, 84]. πάντες ὈΘΙΟΠρΘ ἴο 
2. 80}. : 1, Αοὔ. : (““ Τὸ οασβθ. θοΐ ἄνδρες ἃῃα γυναῖκες 
ἴο νόθα Ὀοβῖαθ, ΒΥ, ΟἿ᾽ ΠΘαν ἢ; [860, 2].---(Ὁ) 6 ἐούα!ῦν 15 
Ἰ611660) 70 ρίασο, οὐ δοί, αἀφηοίοα, πᾶς 15 δορά ᾿ούνθοῃ 
5016 ΟΡ͵]θοῦ δεδίθ, ὦὧψ, οὐ ὑμ8 Αὐῦ, ἁμᾶ ϑαβδύ.; οἷ, 6, 7. 
θῶ)" ΟἿ6.---ὃ9. Νοαΐ.: 70 πά-σχω, ἔ, πείσομαι, 2. Ρ. 
δέαηα δοδίάο, ὃψ, ΟἹ 667. πέπονθα, Ὡ. 801, ἔπᾶθον, ν. 

πᾶροιν-έω ὦ, ἢ. πᾶροινήσω, ὑγορ, [ον πάθ-σχω ; ὦν". τοοῦ 
Ῥ-. πεπαρῴνηκα, 1. 80}. ἐπᾶρῴν- παθ} 1. 10 ὅδ ἐγοαξο. ὈῪ Ομ 6 
ἡσα, Υ. τ. [πᾶροιν-ος, “ἀγΆΠκ- ἴῃ ΔΠΥ Ραν ϊοα αν ΜᾺΥ ; ἴο 
ΘΙ, ἀὈΔΡΨΘΙΒΟΏΊΘ ΟΥ̓ΘΡ Μη6 ᾽} ᾿γοοθῖυθ οθγΐαϊη ὑγθαύιμηρηῦ, 
(ΤῸ "8 ᾿πᾶροινος "; ὨΘΠ66)  ΥΠοίμ οι" σοοα οὐ Ὀδᾷ:---κακῶς 
10 ρίαψ αγιηάθη ἐγὶοΐδ, ἐο! ἔπασχον, ἐζον ιυ676 ἀσοιιδέοηιες 
αοὲ αϑ ὦ ἀγιπβανά, ἐο ὅθ {0 ὅθ δααΐῳ ἐγεαΐεά, 1. 6. {0 
ψιιαγ 7 οἰ 50Ή16 ΟὐΘ7" τυἷη6. γδοθῖυθ ΤΉ 7 7165, Ὡ, Ὡ ;---  Ἐ6 16 

πᾶρόν ; 566 πᾶρών. [Π6 πηρογε, τυ κα τ αῦ τνγὰ5 
πᾶρων, οὔσα, ὄν, Ῥ, Ῥγθ5, οὗ ἈΒΌΔΠΠΥ {ῃ6 οα86 :--ἀγᾶθὸν μέν 

1, πᾶρειμι :---οἶ παρόντες, ἐΐϑῃ 1 τι πάσχειν, κακὸν δὲ μηδέν, ἐο 
«οἦο 1067)6 »γθδθηΐ, 8, 10 ;---αὖ ᾿ ῬῈρεῖυ6 δοῆϊθ δομεζέ ἐπαοθα, 
8, ὃ πᾶρόν 15 πθαῦ. ἃ66, 5[ηρ", δυΐ ηῸὺ ἀαγηι, ὅ, 9.---ὦ. 170 
Ραὺ ΦΌΒΟΙ αὔθ ν, ὑπ6 οἰδαβθ Ευζῶ ΠΡ ΖΚ 2 τὸ ἄν δέ τι 
οἴνου μηδ᾽ ὀσφραίνεσθαι ΥΒρ1- ᾿ πάθῃ, διέ ὑβ λθ δδοιία 581|}91' 
βϑῃθηρ ἃ πϑαῦ. βιι 50, β'ηρ, οὗ αηψέλίηφ, 1. 6. ἡ δ δἠποινα 
ἃ 6. 6686, ὅο γΥΒ]ΟῊ Ὁ 15 Ἰοϊηρα, εἶθ, οὐ ὅδ ζἀϊζεα, 8, Θ. 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν, 86].: 1. πατρ-ἴος, ἴα, ἴον, 84]. 
11, θυογῳ.----β ϑαθθῦ. : ὃ. [πᾶτήρ, πατρ-ὄς, “ἃ [αὉ}6:;-- 
πάντες, ὡν, 1. Ρίαν, Αἰ , }67- ΡΙαΤ. : “ ΕΑ 6.5, Γου αὐμου α,» 
80Ή5, αἷΐ.---Ὁ. πᾶν, παντός, ῃ. εἔο.] (“ΟΥ, ογ" ὈδΙομρίηρ ἴο, 
υογυέλεέη.---Ος πάντα, πάντ- ΟΠΘ᾽ 5 ἔαύΠου5, ΓΟγΟἈΌΠΘΥ 5, ΟἽ" 
ων, Ὦ. ΡΪαν. Α11 ἐξῖηρε.---. ἀποοβύουβ ἢ; Π6ΠΟΕ) “«οοογαϊης 
Α{|, ἐδθ εὐλοῖο οὗ; 2, 27, οίο. ᾿ἴο 6)" οαἰϊέαγῃ, ΟΥ̓ αποὶοηΐ, ὁι8- 
-θ. Ῥοβιθίϊοη οἵ πᾶς ἴῃ δοπςς ἐοθην; 4, 27. 
πθχίοη νι Ατῦ. απ ϑαθϑύ.: ποῦ- τὰν λης, ἢ. [παύ-ω, “ἴο 
(4) θα {118 βαθβῦ. 15 ὅο Ὀ6 υηδκα ἴο ΘΘα86 ἼἼ((Α τμακίῃρ' 
ΒΌΡΟΠΡῚΥ ἸηΔΥ ΚΟ, πᾶς 15 Ρἰαορά, ἴο ΟΝ Ις ΠΘΠ66) Α ϑέορρίηρ. 
οἰδῃθν Ὀθίον ὑΠ6 Αὐῦ., οὐ" αὔδθι. πάν ν ἔ, παύσω, Ῥ. πέπαυκα, 
ὑπ6 ϑαθϑῦ. ; ; ὃ. .2. 11: 6, 24: : 1, Αοὔῦ.: ἃ, 71ο μιαζο ἃ 
7, 27.---πτάντες οἱ ἄνδρες καὶ ἀπ ἕο οθα86; ἐο 5ῖο, 
αἱ γυναῖκες, 4,88 ; ἀμ 6, 8150, ' οἠθοΐ, ριιέ ᾳ δίορ οὐ οημὰά ἐο.--- 



“προς ϑοϊνο, ἐς ἐΞατ ες 

ὡισττὰς 

τόϑ 

Ὁ. ΕΠ Ῥανύ. Ῥυθβ. ἴῃ σοηοογᾷ ᾿ 
τὶ ἢ ΟὈ]θοῦ : 7Ὸ 5έορ ἃ Ῥου- 

ΓΟΓΑ ΒΔΑ Υ͂. 

πεΐϊ-εύω, ἢ. πεζεύσω, ν. Ὡ. 
[πεζ-ός, “οὐ ἔοοΐξ, νγαἰϊκιηρ 

501}, δέο., 7 γῆι ἀοΐηρ, εἴο. --2. (Τὸ φσὸ οἡ ἔοοῦ, ἔο νδὶκ "ἢ; 
Μι|ά.: παύομαι, ἔ, παύσομαι, 
1. δου. ἐπαυσᾶμην, (“Τὸ τη ΚΘ 
ΟἿ Θ᾽ 5 561  ἴο σθᾷβθ ᾽᾿᾿᾽; ὨΘη06) 8. 
7ο οεδαδε, ϑδέορ, ἰϑαῦὺθ οἠῇ.---Ὦ. 
Ὑγ 1} θη, : 7Ό σϑαβ6 ΚγοΏῖ. 
Παφλἄγόνες, ων; Παφλᾶγ- 

ονΐα, ας; Παφλᾶγονϊκός, ή, 
ὄν ; Βθ66 Παφλὰγών. 

Παφλάγών, ὄνος, τη. Α4 
παξυθ ο,Γ, -Ραρλίαφοπῖα, ἃ 
σΟΌ ΠΟΥ Υ ἴῃ ὅΠ6 που οὗ Αβὶδ 
Μιμοῦ; ὦ “αρλίαρφσοηίαη ;---- 
ΡΙαν.: Ζ7λὲ Ῥαρλίαφοηίαηϑ. 
-- ἔδθποορ, 8. Παφλᾶγον-ἴα, 
ἴας, ἢ. 1. οοιηίγῳ Γ᾽ ἐδδ 
αρλίαφσδπϑεΕ, αρλίασοηϊα. 
- Ὁ. Παφλᾶγον -ἴκός, ἵκή, ἵκόν, 
Δα]. ΟΥ, οὐ δεϊοησίηφ ἐο, ἐδε 
-αρλιαρδηδς; Ῥαρλίασοηίαη ; 
--αὖ 4, 18 ΒΌΡΡΙΥ κράνη “ἢ 
Παφλᾶγονϊκά. 

πᾶχ-ος, εος ους, Ὡ. [πᾶἄχ-ὕὑς, 
“ΤΟ Κ "7 (“ Α Ὀοϊηρ' πᾶχύς ᾿"; 
ΠΘΏ66) Τλϊοζηθ88 ; ---οὐ 4, 18 
πᾶχος ὶβΒ Αοο. οὗ Νραβυσθ 

[8 991. 
πᾶχύς, εἴα, ύ, Δα]. Τλίοϊ. 
πεδῖ-νός, νή, νόν, κα]. [πεδὶ- 

ον, “8 Ῥ]αίη ; ἢδσὺ οουῃύνν ᾽] 
(““ Οὗ, ογ" ὈΘΙοηρίηρ' ἴο, ἃ πεδὶ- 
ον "ἢ; Ὦφ6η06) Ζ)αέ, Ἰετεῖ, ουφΉ. 
ξΞ᾿ Οομν. : πεδὶν-ὦτερος. 

πεδιίνώτερος, α, ον; 866 
πεδὶνός. 

πεδ-ίον, ίου, ἢ. [ἀκίη ἕο 
πέδ-ον, “ἴ}6 ροτουμα ἢ 4 
»φ[αϊη. 

Ὠδθη06) 70 90, ΟΥ̓ ἐγανεῖ, ὃν 
ἰαπά, ἃ5 ΟΡΡ. ἴο βφΌΪηρ' ὈΥ 568. 

πεΐῇ, δᾶν. [δανθυ αὶ ἔθ. 
ἀαῦ. οἵ πεζός] 1. Οἡ 7οοέ, ὃν 
ιυαἰζίηρ.----ὦ.  Βῳ ἰαπά, ἃ8 ΟΡ. 
ἴο “ὈΥ 5ρθκ ᾽"; οἵ, 6,10. 

πεΐ-ός, ἡ, ὄν, Δα]. [πέζα, 
“6 ἔοοῦ᾽᾽᾽] (“ Οἔ, ον" ρογίαϊη- 
ἴηρ ἴο, πέζα᾽; Ὠδη00) Οἔ 
ΒΟΙ αἴθ : ϑογυΐηρ, οἷο, οἡ 
70οοέ, ζοοέ-.----Α5 δα Ξῦ.: πεζός, 
οὔ, τῇ. «4 ῥοοί-ϑοἰαϊΐον :--- 
ΡΙαγ. : α«Τοοΐ-δοίαϊοῦδ ; η- 
)απέγῳ. 

πείθ- τω, ἔ, πείσω, Ὁ. πέπεικα, 
1. 80. ἔπεισα, 2. ΔΟΥΙ, ἔπἴθον, 
Υ. ἃ. [τοοῦ πιθ] 1. οί. : 8. ΤῸ 
»γευαῖΐ τροη, ρογϑβμαᾶε, τη- 
ἄτιοο, οἷο. ---Ὁ, ὙΥΠοὰῦ πϑᾶσοῦ 
ΟὈ]θοῦ : 70 ρεγδιαάο, 1.6. ἔο 
186 ρεογδιιαδΊ οΉ,, ἐο ἐγῳ ρογϑδιια- 
510Ή.--, ΜΙΑά, : πεΐθομαι, ἔ, 
πείσομαι, Ὁ. πέποιθα, Ὡ. 80}. 
ἐπίθόμην, Το οὖεϑψ, ἐο ὅθ 
οὐφαϊεηέ. 

πεῖρα, ας, ἢ, 171γιαἰ, 6:- 
ρογίθησο, Ῥ7ΌΟΥ. 

πειρ-άω -ῶ, ἢ, πειρᾶσω, Ῥ. 
πεπείρᾶκα, 1. δοῖ. ἐπείρᾶσα, 
ν. 8. [πεῖρ-α, “Δ αἰξοιηρῦ 7 
1. Αοῦ.: 70 ἔν, αἐέοηιρέ, Φη- 
ἀεαυοιι:". --292. Μια.: πειρ- 
άομαι τῶμαι, ἔ, πειρᾶσομαι, 
1, 8δο., ἐπειρᾷσάμην : 8. 
Ιηἶ: 70 ἐγ, αἐέοηνρέ, 6Φη- 
αἀφαυοι" ἐο ἀο, εέο.----Ὁ. 1 
ἄρῃ. : 70 ηιαζο ἐγίαΐ ο7.---ο. 



ΝΟΓΑ δ υ Δ Α ΚΎ. 

ΠῚ ὅπως: Τὸ ἐγῳ ἦοῖῦ, ΟΥ̓ 
ἐη τοπαΐ ται. 

1. πείσομαι, ἔα. ἰῃᾷ. οὗ 
πάσχω. 

2. πείσομαι, 
οὗ πείθω. 

Πελλην - εὐς, ως, 1]. 
Γπελλήν-η, “ ῬΕΙδη δ᾽; ἃ ἴον 
οὗ Αομαῖα ἴῃ ὑπ6 ῬΘΙΟΡΟΠ ἢ 858 

ξαῦ. 1η4. τηϊᾶ, 

(πον π6 Μουδα)}} «4 σιαπ 9 Ξ66, 
Ῥεϊξηδ, α ῬοϊοηϊαΉ. 

πελτ- ζω, ν. ἢ. [πέλτ-η, 
“ἐέῃ, Β118}} ΠΡΌ ΒΒ 16] ἃ οὁ7᾽ [8 Ὁ- 
σοὺ οὗὨ Ἰοραΐμον, πβϑρᾶ οὐἹρίη- 
Αγ Ὀγ ὑπ ΤὨν δοίη} (“ ΤῸ 
Πᾶν ἃ πέλτη "; Ὠ6Πη06) 70 δ6 
ὦ ἑαγφεέθοη" ΟΥ γεϊΐαδέ; 5668 
πελταστής. 

πελτασ-τής, τοῦ, 1). [[ὉΓ 
πελταδ-τής; ἔν, πελτᾶζω (ΞΞ 
πελτάδ-σω), ““ἴο 6 ἃ ἰαγρεῦ- 
οου᾽᾽ 4 ἐαγσεέοο)", ροἰέαϑέ. 

πέμπω, ἔ. πέμψω, ν. πέ- 
πομφα, 1. Δο0Υ.. ἔπεμψα, ν. 8. 70 
56η6.---Ῥα55.: πέμπομαι, Ῥ. 
πέπεμμαι, 1. 8ΔοΥ. ἐπέμφθην, ἔ. 
πεμφθήσομαι. 

πεμφθείς, εἶσα, έν, Ῥ. 1. Δ0Υ. 
Ῥᾶξβ. οἵ πέμπω. 

“πέντε, πὰ). 84]. 1π666]. 
Τῖυο [ακίῃ ἕο ϑὅδη8. ραηοἠαη, 
“ἢγ6Ἴ. 

πεντηκόντ-ορ-ος, οὐ, ἴ. 
ΓῸΡ πεντηκόντ-ερ-οΣ; ἔν, 
πεντήκοντ-α, “ έν "; ἐρ, τοοῦ 
οὔ ἐρ-έσσω, ““ἴο τὸν 7] ((Α 
ΒΕ γον α ̓̓ ν6856]; ὁ. 6.) 4 
δὴῖρ (οἵ Ὀυγάρῃ) «τοἱέξ Π 7 
οαγ8; α Π έν-οαγοα υϑθ88εῖ. 

περ, Θηο] 6 Ῥατίϊο]6, οτη- 
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ΡΒ ζίηρ ὑΠ6 πνον ἴο νν ΒΙΟἢ 10 
15 ΒΌΒ] οΙ ΠΘά. 
τ περί, Ργ0Ρ.: 1. 1} αφη. : 
8. ««γοιηά, αϑοιμέ.---Ὁ. Νέαν. 
'-τ-ῷ. Ονποογηίη, γοϑρεοίϊης, 
᾿αδοιιέ.---α, Τὸ ἀδηῃοία ναϊαθ: 
Οοῦ : -- οὐδὲν περὶ πλείονος 
ποιεῖσθαι, ἐο γτεοκοη αηψέλίης 
707 (.. 6. τὐογ ἐδ) ἤιοῦε, 0, 22; 

4ἰξο, οὐδείς.--ῆῶὦ. ΠῚ 
1)αἴ.: ἃ. «γομηα, τοι αϑοιύέ. 
--Ὁ. Ταγαὰ ὃν, πεαγ.---ο. ΕΥ,, 
᾿οΥ αοφοοτηέ ο7.--9. 11} Αοο. : 
8. ««γοιηα, αδοιιέ.---Ὁ, Νϑοαΐ, 
ὖψ.---Ε, γΡτίδ γεφαγα ἔο, αδοπέ, 
γεϑροοίΐησ. ---ἃ. ΟΥ̓ {ἴη6: 
«ϑομέ. 

περι-γίγνομαι, ἔ, περΐ-γεν- 
᾿ἤσομαι, 2. 80}. περὶ- ἐγενόμην, 
ν. 14. [περί, ““Ὀογοηα, ρον; 
γίγνομαι, ““ἴο Ρ6᾽ (“Τὸ Ὀδ 
᾿Βενομᾷ οὐ" ἃΌοΥΘ ᾿᾿; Π6η66, ““ἴο 
06 Ἰοῖδ ονοὸῦ μὰ βαρονϑ; 
Ὠ6η66) 7Ὸ ὃ6 α γεϑβειῖϊέ ΟΥ 60Ή- 
᾿δΕφιι6Ή66.---- ἸΤΩΌΘΥΒ. 2. 801.. 1ηα.: 
περιεγένετο, [6 γεδμίεα ΟΥ 

᾿σαῆῖε ἴο ραϑ85 ; 8, 20. 
περιεγένετο, 8. Ῥ6Ι5. 51ηρ΄, 

2, 801. 1η4. οἵ περιγίγνομαι. 
περϊ-μένω, 1. 80. περῖ- 

έμεινα, ν.τι. [περί, ἴῃ ““ΒΕΥ ΘΠ Ρ1}}- 
δηΐη σ᾽ ἔοσοθ; μένω, ““ἴο νγαῖῦ᾽] 
Τὸ τυατέ. 

περι-οἰκέξωώ -οικῶ, ν. ἃ. 
᾿[περί, ““ἀτουῃᾷ ᾿᾿; οἰκέω, “το 
ἅν 6}} 70 ἀιοεί! αγοιπα. 
᾿ς 1. περΐἴοικ -ος, ον, δΔαϊ, 
᾿[περϊοιι-έω, “ἴο ἀτν 61] αγοὰηα᾽} 
᾿(“ Ῥυν ]ηρ ἀντουπα “ἢ ἃ ῬΪδδο 
ΟἿ᾽ ῬΘΥΞΟΏΒ ; ὨΘΠΟΘ, ἃ5 ϑαθδβί.) 

Ι 



1700 ΨΟΓΑ͂ ΒΌΖΞΑ ΡΥ. 

δ. περΐἴοικοι, ὠν, τ. Ρἷαν. πέτ-ἅλον, ἄλου, τ᾿. [{πετ- 
(“ Ῥυγϑ οι διοαμα Ὁ) 1716) ἀννῦμι, “ἴο Ββργοδᾶ οαἱ᾽] 
ρεογϊἱωοὶ ;--τῶ πδη6. οσἴνθῃ ἰο (“Ταῦ νυν ἢ 15 βρυθαᾶ οαῦ "ἢ; 
6116 ᾿ῃπαἱἐαηῦβ οἵ Αοῃδία αὐ. ἢθη06) Οἱ ὕγϑοβ, ϑέο.: Α Ἰϑαῇ : 
πον μαᾶᾷ Ῥθθὴ τϑαἀπορᾶ ἴο ---κιττοῦ πέτᾶλον, αἩ ον -ἴφαῦ,, 
ναϑϑαῖασα Ὀν Π6 Πουΐαηϑ, αηὰ 4, 12. 
δθ ὑγιθαΐανν ο ϑρανία. ' πηδ-ἄλϊον, ἄλϊου, ἢ. [ἃ 
ΤΠΟΥ νγο 6 ὕΠ6 ρυΌν οἶα 8, ὉΠ6. Ἰθηρ  μθηθα ἔουη οὗ πηδ-όν, 
ἔγθθ ἱπμδθιύαηῦβ οὗ ὕΠπ6 ὕονν 8. “ἃ γυᾶάον᾽)7 4 γμααοῦ. 
ἴῃ δοοηΐϊα (ρανῦα οχοορύθα), ἡ πῖτνω, ἢ, πίομαι, Ρ. πέπωκα, 
αηἃ ουιηθα ἃ 4416 ο]855. 2. 80}. ἔπίον, ν. ἃ. 10 αγίηϊ 
θούνθθῃ ὕμ6 ὥραν αῃβ οὰ ὕῃθ [τοοῦβ πὶ δηα πο, αἰκίη ἴο ὅ38:5. 
οὔθ μαπᾷ δῃᾶὰ {μ6 Ηοὶοῦβ οὐ τοοῦύβ Ρῖ ὡῃᾷ Ρᾷ, “ἴο αὐ 1. 
086 οὔ 61.---Ὁ. δίῃ, : περίοικ-" πιστ-εύω, ἢ, πιστεύσω, Ῥ. 
ος, οὐ, τη. Ὅη6 97 ἐδ ρογίωοὶ, πεπίστευκα, 1. λον. ἐπίστευσα, 
ὦ ργουϊποϊαΐ ; 1, 16. 'γ. ἢ. [πίστ-ις, “ὑναϑὺ ᾽7 

2. περΐοικος, οὐ; 866 1. )αΐύ. [8 102, (8)1 ; οὗ. ῬΥΙΊΘΓ, 
περΐοικος, ἨΟ. Ὁ. ᾿8 106, (8): 70 ἐγεδέ, ρεέ ἐγιδέ 

περῖ-ποιέομαι -ποιοῦμαι, οὐ γαϊέλ ἴῃ; ἐο δοίίθυθ οὐ ἤαῦε 
1. δοι. περϊὶ-εποιησἄμην, Υ. τη. , φοηίαάθησο ἐη. 
[περί, ἴῃ ““Ἰηΐθηβῖνο "ἡ ἴοτοθ; πιστόν, οὔ ; 566 πιστός. 
ποιέομαι, “᾿ἴο τη κΚ6 ον οὔθ᾽ 5 πισ-τός, τή, τόν, 84]. [ῸΣ 
561] (ΤῸ πα θαΟΙ ΓΟ] πιθ-τός ; ΤΥ, πιθ, τοοῦ οὗ πείθω, 
ἔοΥ οὔθ᾽ 5 56! ἔὩ Πθης6) ΤΌ φοέ, ““ἴο ρουβυδᾶβ ᾿᾿; Ῥαββ5., “" ἴο Ὀ6 
Οὐ Τοφιιῖ)θ, 701) ΟἨ6᾽5, δὔα., ρϑυβαδαβθα, ἴο ὑγαβὺ "1 Οὗ ροὺ- 
δεῖ, 8015: Ζ7)ϑέψ, γαϊξηζι.---Ὁ, 

περιττόν, οὔ ; 866 περιττός. Οἔ ὑπίηρβ: 710 ὧς ἐγιδέφ, 
περι-ττός, ττή, ττόν, 84]. ἐγμδέιυογέλῳ. --- ΑΒ. Βαῦθύ.: 

[περί, ““θεγομα᾽᾽,7 (““ Βεογομα " πιστόν, οὔ, τ. «44 »ρίοάφο, 
ὕΠπθ ὙΘΡΌΪΔΡ ΠΌΜΑ 61; ΠΘΏ06) ϑθοη έν ;---αῦ 4, 11 1Ἰῃ ΡΙαν. 
Μογο ἐμαη ϑιεβιοϊοηέ. --- 5 πλαν-άω -ῶ, ἢ, πλανήσω, 
ϑαθδῦ. : περιττόν, οὔ, ἢ. 1. ΔΟ}, ἐπλάνησα, Υ. ἃ. [πλάν- 
(“ Τηαῦ Ὠΐϊοἢ 15 τον6 ὑπ ος, “ Ιοδαϊηρ' αϑύγαν 7,1. Αοῦ.: 
Βα βηοϊΘηὐῦ "; ὦ. 6.) 44 φιιγρίιι5, Τὸ φαΐ αδέγαν, οἴο.---ὦ. ῬᾷΒ5. : 
γεδίάπο, γοηιαϊημ θυ; 8, 12. ᾿πλαν-άομαι -ὥμαι, Ρ. πεπλάν- 

περῦσϊ-νός, νή, νόν, δα]. ἡμαι, 1. δο;. ἐπλανήθην, 10 
[πέρὕσὶ (ταν.),᾿ ““Ἰαϑῦ γϑ81}, ἃ οαηθ),, ΟΥ 4909, αδέγα ; ἴο 
ΥΘ Δ] ΔΡῸ ᾽᾽] (Οἔ, ογ" Ὀο]οηρίηρ' γοαῆν αδοιέ. 
ἴο, πέρὕσϊ᾽᾽; ᾿Θη66) Οὗ ἰαδέ πλᾶτ-ος, εος ουὅς, ἢ. [πλᾶτ- 
ψϑα!", ἰαδ5έ ψοαγ᾽δ. ύς, “νιᾶρ, Ὀγοδᾶ "1 Ἡιαΐῆ, 



ΨΝΟΓΑδΟΖΔΑΔΛΥ. 

ὀγοααέδ, ;--τοῦ 4, 82 πλᾶτος [85 
Αοο. οὗ χηθᾶϑασθ οὗἨ βΒρ866 

[ὃ 991. ἐν 
πλᾶτ-ύς, εἴα, ὑ, 84]. Τάο, 

ὀγοαΐ [ἀἰκῖα ὕο ϑδηβ. ργἱέδ-ε, 
“ργραῦ"; ἔν. ὅδ 8. οοῦ ΡΒΑΤΗ, 
“(0 δ6 οχύθηαοα ᾽᾽]. 

πλέθρον, ου, πῃ. Α5. ἃ τηθὲ- 
ΒΌΤ6 Οὗ Ἰρηρ : 44 ρίφέγ)), 
{1186 βιχῦβ ραῦὺ οὗ ἃ ϑίδαβ 
(στάδιον), ἀμ οαὰὰ] ο 100 
ατροκ (101 ἘΠ Ρ]15}}) ἔοοῦ. 

1. πλεῖον, πϑοαῦ. ποιὰ. πᾶ 
800. 5ἰηρ', οἵ πλείων. 

2. πλεῖον (πλέον), δοιηρ. 
ἄν, [Δανονθ]α] πϑαῦ. οὗ πλείων 
Οὐ πλέων, ““1γ016᾽] 1, Οὗ 
ἄρρτοο: Ζογο, θ ἃ σγϑθαΐθ)' 
ΟΡ ἀφ ἠδ)" ἀθρΥθ6.---. ΟΥ πυηι- 
θου: 2707 :--τπλέον ἤ, ὨϊΟΥ 6 
ἐζαη, αδουο, 0, 9. 

πλείους, οοηὐν", Πδ 80, ΠΟ]. 
Ῥίαν, οὗ πλείων. 

πλεῖστον, «ἄν, [ΔάνουὈ]α] 
πθαῦ, οὗ πλεῖστος, “ χηοβῦ ᾽᾽] 
Μοϑδέ; τη ἐλ δρδοοδέ ἀἰ60766 ; 
4, 84. 

πλεῖστος, ἡ, ον, 80. οὗ 
πολύς: 1. ΤΠοϑρέ;---Ηοῦ 4, 5851; 
ὅ, 1 [0118. Ὀγ ἀρῃ. οὗ “ΤΗϊηρ' 
Πιβυνιθαοα᾽ [8112 πα Δοέθ]. 
-ὦ, 7Τὴθ μιοδίέ, οὐ ἰαγροϑέ, 
ραγέ 97" ὑμαῦ ἀθηοίοα Ὀν {18 
ΔΟΘΟΙΏ ΔΉ Ιηρ Βα δῦ. ;-τταῦ 4, 
27 ἦσαν δὲ ζειαὶ αἱ πλεῖσται, 
Ῥαὺ ἴον ἦν δὲ ζειαὶ ὃ πλεῖστος 
(50. σῖτοΞ), ὕὑΠπ6 84]. ἑακίηρ' 6 
ΘΘΠΑΘ. Δα Πα Ό6. Οὔ ὑΠ6 ργο- 
αἰοαΐθ (ζειαί) ἱπϑύθαα οὗ {ῃ6 
Βα ᾽]οοῦ ὁ πλεῖστος (50. σῖτοΞ), 
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{Π6 γϑὺὉ 4150 ζαἸζίηρ' [6 Ὡπιη- 
Ὀδ οὗ ζ(ειαί.---8, Τεγ} ἡϊαηῳ, 
ὉΘ ᾽ν Ἡ  16γ 015; 2, 14, 

1. πλείω, οομί. Ὠγειβο. 866, 
5[ηρ', οἵ πλείων ; 8, .19. 

2, ππλείω, οομέν. πθαΐ. 8060, 
ῬΪαν. οὗ πλείων ; 6, ὅ. 

πλείων, ον, ΘΟἸΏΡ. οὗ πολύς : 
ΜΟΥ, σγοαέον τὰ δτηοιιηὖ. 
πλέον ; 5606 2. πλεῖον. 
πλεονεκτ-έω -ὦ, ἢ πλεονεκτ- 

ἤσω, ν. τ. [πλεονέκτ-η 5), ““ΟΠ8 
ὙΠΟ οἰδίτηβ Δηα ἢδ5 τον ὕμδη 
ΗΒ ϑμαγα.}} {κ΄ Ὅἔδι. ἃ 
πλεονέκτης; ὮΘΠΟΘ, ““ἴο οΪαΐμη 
ΟἽ ἢαγΘ τηο 8 ὑπδη ἢ δ οὐΠου ; 
β ἢ 6η66) 1. ὙΠ θη. οὗ ρϑύβοῃ 
[ὃ 114]: 720 λαυθ ἐΐθ αἄ- 
υασηέαφθ Οὐδ"; 8, 19. --- 9, 
Αἰομθ: 170 φαΐη, οὐ ἄαῦνο, ἰἢ6 
ααναηέαφο , 4, 15. 

πλεύσεσθαι, ἔαΐ. 
πλέω. ῤ 

πλεύσομαι, (αὖ. 1πη, οὗ πλέω. 
πλέω, ἔ. πλεύσομαι, πλευσοῦ- 

μαι, ἃῃηᾷ Ἰαΐον: πλεύσω, Ὁ. πέ- 
πλευκα, 1. 80}. ἔπλευσα, ν. Ἡ. 
Οὗ ρῬοιξοῃβ: 170 βαϊΐ οὐ ϑδαϊΐ 
αιυαᾶν; ἐο ἐαζο δλῖρ; ἰο 90 ὃν 
δϑῷ [ἀἰκίη ὕο ϑὅδηβ. τοοῦ ῬΙΠ, 
““ἴο 5υνῖτη, ὕο πανιραΐθ ᾽᾽]. 

πλήθ-ος, εος ους, ἢ. [πλήθ- 
ὡς τος ΡΥ (Δ Το; 
οοπμοίοίθ, ὑμαῦ μοῦ Π]15᾽"; 

᾿Π6η06) 1, 4 σγοαέ ημηιθ67,, ὦ 
ηιἰἐϊέναὁ.----, ὙΥῸ Αγῦ.: 126 
φγοαΐοη" ραγέ, ἐλ ηια)ογϊξῳ, 
ἐλ σγδαΐθγ' γι}: 67", 

πλήν, ἀἄν. Τί αοορέ ;---αῦ 2, 
27; θ6, 86 νι θη. 

1: ἢ 



[72 νΟΓΑ δύ ΡΥ. 

πλησί-ον, «ἀν. Γάνουθία], ἐψγοίέϊο, οἷο. --9. Ῥαββ. : πνῖγ- 
ἡθαύ. οὗ πλησί-ος, “ΤΟΥ 7] μαι, Ρ. πέπνιγμαι, 1. 80}. 
Νραν ;--οὖ ἢ, 11 [0]4. Ἦγ; ἐπνίχθην, 2, 807, ἐπνΐγην, 2. 
ἅδῃ. ἐαύ. πνιγήσομαι, (“Τὸ Ὀδ6 5αΐ- 
πλήσσω (Αὐςο πλήττω), ἢ. [οοαΐοα᾽ ἴῃ ἐπ τναΐθυ ; Π6η66) 

πλήξω, Ρ. πέπληγα, 1. 80...  7Ὸ δε αγοιυηεά ; ἢ, οὔ. 
ἔπληξα, ν. ἃ. ΤῸ δέγίζε, δηιϊέθ.. σπό-θεν, ἄν. Ἴγλοποο [ακίη 
-Ῥαβ85.: πλήσσομαι (Αὐϊο [ἴο ὅδη5. ρθη. ζἄα, “ΜῈ, 
πλήττομαι), Ρ. πέπληγμαι, 1. το ἢ ἢν ΟΕ Ἰοηΐϊο ἔθου κό- 
01. ἐπλήχθην, 2. Γαύ. πληγή- θεν]. 
συμαι, 2. δοΥ. ἐπλήγην. 1, ποῖ, ἄν, [ἀἰκίη ἰο ποῦ] 

πλοῖ, πο. ΡΪαν, οὗ πλοῦς; Ἡγλιέλογ. 
ΕΣ 2. ποι, ϑῃοὶϊο δἄν, [14.} 

πλοῖον, ουὅ, Ἡ. [ὁ. 6, πλό-ιον,. δοπιειυίθγθ. 
ἴο πλέο-ιον, πὲ τ υχν: ω, ““ἴο ποιέω -ῶ, ἢ, ποιήσω, Ῥ. 
5. ΠῺ 07) ἤοαῦ᾽] (“ ΤῊΘ 5 η- β πεποίηκα, ΡΙΌΡΘΤΕ. ἐπεποιήκειν, 
μϊηρ Ο7 ἢοαύϊηρ Φμϊηρ "ἢ; 1: ΒΟΥ, νὸς Υ. ἃ. ἃ ῃ:: 
6166) 1, 4 σπηεδϑεἶ, δεἠΐρ, οἴο.; [1: Αοὔ, : 8.: (4) 70 πηιαζο, ἴῃ 
ΘΒΡ. ΟὯ6 ἔτ" ΟΘΟΙΏΠΊΘΙΌΘ; ὦ [86 οἰδδί, τηθϑηϊηρ οὗ {π6 
γηεγοπαηέ- πιο; οἵ, 1, 4, ἤθγο νοτὰ :-- ποιεῖν ναὸν καὶ βωμόν, 
πλοῖα 1β ΟΡΡ. ἴο τριήρεις,--- αὖ ἴο γιαζθ α ἐθηιρίθ αμὰ αἡ 
μακρὰ πλοῖα, ἴοπο, δλίρδ, ἃ αἴέαγ, ἴ. 6. ἐο δεῖ α ἐδηῖρῖθ 
ἔθ γ ΔΡΡ]οα ἴο 5λὲρ8 οΓ᾽ τυαν, , απὰ ογοοέ αὶ αἰέαγ, 8, 9 :--- 
ΒΙΟΉ, Ὀοηρ Ὀα1]ὺ ἔῸ βροθᾶ, θυσΐαν ποιεῖν, ἐο ηιαΐο (ἰ. 6. ἐο 
ὙΘΡΘ. ΘΟΙΏΡΑΤ ὐν οΙν “ Ἰοηρ ἢ ἰ 0172.) α βαογίξοο, 8, 9.---(Ὁ) 
ΔΗ ΠΑΙΤΟΥ ; ὕμπου 66 8150 ΥΥΙῸ βϑοοηῃᾶ Αοο.: 70 ηιαζε 
οΔ]]ρα νῆες μακραί.----, 4. δοαέ, δῷ οὈ͵οοῦ ὑπμαῦὺῦ ννὨϊο ἢ 15. ἀ6- 
οαηοθ; 4, 11. ποίρα ΟΥ̓ ὑπ6 βροοῃᾷ ἀἈσοα. ; 

πλοῦς, πλοός (Αὐἰϊο ἔτη 4,18 [8 97]; οἵ, Ῥυπηον, 99. 
οὗ πλό-ος, πλό-ου), τη. [ἔοῦ ---(Ἕο) ὙΥ 1 Αὐδύναοῦ ΟὈἠθοῦ : 
πλέ-ος ; ἵν. πλέ-ω, ““ ἴο 541] ΓΗ Τὸ ὄγίηρ ἐο ρᾶ85, δυΐηρ αδοιέ, 
Α ξαϊϊέηφ, α πτογψαρθ. ᾿φατί56, Θζο.; 8, 22.--- (ἃ) ὙΥ1ῈῚ 

πνέω, Ἐ πνεύσομαι, πνευ- ΟΡ βο ῖνϑ ΟΙααδο : (α) ΤῸ σατιδ86, 
σοῦμαι, δηἃ ἴῃ Ἰαύθ φρορύβ. | ὑγίηρ αδοιέ, οἷο., ἐμαΐ βοτηθ- 
πνεύσω, Ῥ. πέπνευκα, 1. 80Υ. ΗΞΙΒῈ ἴΆΚ6 ῬΪδοθρ, οέο. ; 7, 27. 
ἔπνευσα, Υ. -Ὡ. 170 ὄίοιυ, [35:69 Τὸ ριέ ἐδ οαϑ ἐλαέ; 
ὑγοαέλθ. ἕο αϑϑιηιθ ἐπαέ; 7, 9.---(ο) οἔ 

πνίγω, ἴ. πνίξω ἀνὰ ἘΜ ΒΟ ̓ἘΓΟΟῸΒ 5 ΟΒ θοῦ: Το ἐεδας 
μαι, 1. 80}. ἔπνιξα, ν. ἃ.: 1. ἄγαιο τ; 2, 11.---Ὁ, (4) Τί 
Αοὔ.: 170 οδοΐζο, ϑηεϑθοαξοι ᾿ἄο ἃ {πίηρ; 4, 33, θέο. πιῆ 
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γῖ Ασα. οὗ ρογύβοη ἀπᾶ Δοο. 
οὗ {ϊηρ : 70 ἀο βουθῦϊηρ ἐο 
ομΘ; 7, 2; 7, 10, εέο.----(6) 
ὙΥ1 εὖ οΥ κακῶς, απμᾷ [0]]α. 
Ὀγ Αςο. οὔ πϑαγον ΟὈ]θοῦ οἰὔ ον. 
ΟΧΡΙ Θ5584 οὐ ππάαουβίοοα : (α) 
Τὸ (ὁ φοοὰ ἐο, δοηεβέ, δοδίοιυ 
ΟἹ σοηζ 67 α δοηεζὶέ, οἴο., }οΉ ; 
ὅ, 21.---[β)ὺ 710 ἀο λέ ΟΥ̓ 
ἐη7εγῳ ἐο; ἕο ἤπιγέ, η71))6, 
ἑηοέ ἐπ 7ενῳ προη; ὅ, 9; οἵ, 
αἰ5ο, ὅ, 21.---οαο, ΟΥ̓ 1] 7168, 
εἔο.: Το οαιιδ6, τη] οέ, οἴο.--- 
9. Νραῦ. : 70 δε ἀοΐηᾳ οὐ αοὖ- 
ἐη, ἐο (ὁ οὐ αοέ, ἴὰ ΔῈΝ ΨΜΆΥ. 
--ϑ. ΜΙα,: ποιέομαι -οὔμαι, ἔ, 
ποιήσομαι, 1. Δ0Υ. ἐποιησᾶμην, 
Ῥ. Ῥ455. ἴῃ μ)]4. [Όγοα πεποίη- 
μαι: 8. 1ο πιαΐζθ ἴον ΟἿ Θ᾿ 5 
561 07) ΟἹ ΟΠ Θ᾽5. ΟΥ̓ Ῥαγῦ :--- 
συμμᾶχϊαν ποιήσασθαι,ἐοηιαζο, 
ΟΥ̓ γ)ογην, απ αἰϊέαηοο, 4, ὃ :--- 
θήραν ποιεῖσθαι, ἐο ἠιαζα α 
λιηέ, ἴ. 6. ἐο ψπιηέ, 8, 10 :-- 
πόλεμον ποιεῖσθαι, ἐο πιαζο 
104) ΟΝ ΟΘ᾽ 5 οὐ δοοοπῃηΐῦ, ὅ, 
24..---Ὁ. 10 λαυο, οὐ φεί, ἃ ὑλϊη ς᾽ 
ἡηαάθ ; οἵ. 8, ὅ.---Ο. ΟΥ̓ 0005 
ἃ5 ΟὈ]οοῦ: 70 7ογην, ἄγαιῖο τ 
ὈΥ ΟἸὨ Θ᾽ 5 οὐ τοῦ, φέσ.; 4, 22, 
--α. Ὑν10} βθοομα ἀσο.: 17ὉῸ 
γιαΐο αὰὶ οὈ͵]οοῦ ὑπαῦ ΒΟ 15 
αἀομούοθα ὈΥ ὑπ βθοοῃὰ ᾿σο.; 
ὅ, 22; 7, 84.--6. 710 λοῖία, 
αφρηι, οοηϑια67), γεοζοῦ, ζ716- 
σαγά; 0, 22.---4, Ῥαθ5.: ποι- 
ἔομαι -οὔμαι, Ρ. πεποίημαι, 
1. Δο}. ἐποιήθην, 1. βαῦ. ποιη- 
θήσομαι. 

ι.Ὀ.......ιιι«{ιτιιι.-..-- Πρ. ...΄ρϑ»ϑ...-΄ρ΄.....,γ6..........ῦοτ5Ὁ5ΆᾺ9ᾳ...........΄΄ΠΠρὖῸ ΄ΠΠἕΠ!ἷἕἷἔ ἾἶὙὀοῆο΄΄΄΄΄ὦἵἝὯὃἕἵἽἷ..΄΄΄΄΄΄΄--..- ,» .»ν.Ὰ»..θ.0. Ξ 
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ΡΓ65. 500]. οὗ ποιέω, ὕπ6 1οία 
δύ αϊηρ' ποχύ ἴο Η, μοῦ Ὀεϊηρ' 
πτιῦθη Ὀοηραῦῃ (ἰοΐα 50Ὀ- 
βουιρύθιη). 

ποιήσεια, ΑΑἰὐϊο [Ὁ ποιή- 
σαιμι, 1. δοῖ. ορῦ. οὗ ποιέω. 

ποικ-ἴλος, ἵλη, ἵλον, 86]. 
(“’ Μδῃγ-οο]ουγθα, πηοί]οα, 
ἀαρρ]οα "; πθηῆςθ) Ζαΐξοοεα ; 
--αὖ 4, 82. [0114, ὈγΥ Αοο. οὗ 
“«Ἐρβροοῦ [8 98] [ἀἰκῖῃ ἰο 
ϑδῃβ. τοοῦ ῬΙρ, “ἴο δάουῃ ᾽ ἢ; 
ἃηἀ 50, ΠΠΈΘΓΆ]Π]Υ, “ Δἀουπραᾶ ᾽᾽]. 

πολεμ.-ἔω -ὦ, ἔι πολεμήσω,ν. 
πεπολέμηκα, 1. 801. ἐπολέμησα, 
ν. ἢ. [πόλεμ-ος, “νᾶ 1. 
ΤῸ τὐαν', τὐαφο τ0α7".--ὦ. ὙΠ Ὰ 
Ἰ)αῦ. : 70 τῦασο ταν ἀφαϊηδέ; 
ἐο ἠταΐζο τὐαἹ' εὐἱέδ, ΟΥ̓ ΟἹ. 

πολεμῖΐἴα, α5 ; 566 πολέμϊος. 
πολεμ-ἴκός, ἵκή, ἵκόν, Δ]. 

[πόλεμ-ος, “νὰν ] ΟἹ οὐ δ6- 
ἰοησίηφ ἕο, τὐαλ' ; τυαγίϊκο ;--- 
αὖ 2, 2 Π6 5ῈΡΘΙ]. 15 [0114. Ὁν 
ἄρῃ. οἵ ““Τμῖηρ })ι5υγιθαξοᾷ ᾽ἢ 
[8 112]. κῃ» ΟὐμὈ.: πολ- 
εμὶκ-ὦτερος ; ὥᾳρ. : πολεμῖκ- 
ὠτᾶτος. 

1, πολέμ.-ἴος, ἴα, ἴον, 84]. 
[14,1] 1. ΟΣ οὐ δοϊοησίη ἔο, 
τ0α7᾽.----ὦ, Ποϑέϊ[6.---- 5 ϑΘα 8, : 
πολέμιος, οὐ, τη. “4 Θη θην ἴῃ 
γα; α Κοθηιαή, οἷα. :--- Ῥ]Σ. : 
ἢ Ατῦ. : 716 ϑηθηῖῃ, ἐΐθ 
796. 

2. πολέμιος, ου; 566 1. 
πολέμιος. 

9. πολέμϊἵ-ος, ἴα, ἴον, 86]. 
[πολέμ-ιος, “Δ Θηθιηῦ ᾽᾽] 1. 

ΠΟΙΗ͂Ι :Ξ ποιῇ, 8. Ρ6 18, βίησ, ᾿ ΟἹ οὐ δοίοησίηρ ἐο, ἐὰθ ϑηθηιν. 



ΞΕΞΕΙ τες, «Εἰς ἀπο νν 

174 

--Ααβ βαθύ. : πολεμΐα, ας (66. 
χώρα), ἴ. 4“ φηδηιν 5 οομ έν. 
-ῷ2. Ηοεέϊίε. 

πόλ-εμος, μουν, ἢν. [ῬτΟὉ. 
ἴον πάλ-εμος ; ἣν". παλ, τοοῦ οὗ 
πάλλω, ““ἴο Ὀγδμα 5}, 01], 
οἰο.} (““Α Ὀγδμαϊβῃϊηρ' ο7) μα 1]- 
10 οὗ ψΘΆρΟΩ5; Π6η66) 1. 
«“Βαίέϊο, ἢ λέ.---. ἩΤαν. 

πόλ-ις, εως, ἔ.: 1,44 οἱέψ. 
-929. ΤὴΘ Ρθορὶβθ οἵ ἃ οὐέψ; [6 
οὐξίϊχοη ; ὅ, 10; ὅ, 15 [ἀκίη 
ἴο ὥὅ'δῃβ. ρι7) -α, “ἃ ἴον ΟἹ" 
οὐδν, τ. 

πολ-ἴτης; ἴτου, τ). [πόλειξ, 
(ἃ οὖν} (“Οηθ ψῇῆὴο ἀο65 
βοιῃθυϊηρ' 1η, 07) 15 τηδ 6 [οΥ", 
ἃ ΟἸὖγ ᾿᾿; Β6η66) 4 ἀιυοίζοη" Τη 
ῳ οἱέψ, α οἰέΐφοη,, α ἐοιυηδηϊαή. 

πολλ-ἄκις, δᾶν. [πολύς, 
πολλ-οῦ, ““τὰ0ἢ ἡ; ρ]αν. 
ΚΔ Υ ̓ ] Παημ ἐΐηϊ65, ΟΠ έθη- 
ἐΐηιθ5, 7γεχιιοηεϊῳ. 

πολλ-α-πλᾶσϊος, πλᾶσϊα, 

ΚΝΟΓ(ΑδυΣ ΑΛ Υ͂. 

πολὺ πεδινωτέρα, Κα") Ἴ1076 
ἰουοῖ, ὅ, 2. 
Πολεου- -κρἄτ-ης, ἘΝ ουὅ5, Τῇ. 

[πολ-ύς, “ἤπ0}} ἢ; (υ) οοη- 
ῃρούϊηρ νόον] ; κρᾶτοος, 
““ βγη "17 (“ ΟΝ Βανίηρι. 
ἸὩΠΟῊ βύυθηου᾽᾽) οϊψογαξξδ; 
8 Αὐμϑηΐϊαῃ τηθης]ομθᾶ αὖ 1, 
16. 

πολυπραγμον-έω -ὥ, ν. ἡ. 
πολυπράγμων, πολυπράγμον- 
05, “γη θα] 6βομλθ ᾽᾽] (“ ΤῸ Ρ6 
πολυπράγμων᾽᾽; Ἠ6Π66) Ῥοϊ τ ϊο- 
ΑἸν: 710 ηιεααῖς εὐἱέϊ δέαέθ 
αἱ αΐν,5, ἐο ἐπέγερειο :;---αὐ 1, 1Ὁ 

᾿ ΤΟ]]4. ὃν τί ἃ5 Αοο. οὗἩ Βοβρϑοῖ 

[8 981. 
πολύς, πολλή, πολύ, Δ]. : 

1. Οὗ πα θον} ο7' ααδηὐν : 8. 
σΙηρ: Πα 96, σγεαέ.---Ὦ, ῬΊΌΤ.: 
αηψ, πιο γοιι5 ;---οὖ 8, 28 
τὰ θη. οἵ “Τηϊηρ Π)15- 
ὑὐϊθαῦοἀ᾽ [δ 112.---ἱἀϑ βαθθέ.: 
(4) πολλοί, ὧν, τη. ῬΙαν. αν 

πλᾶσϊον, 86]. ἱ πολύς, πολλ-οῦ, ,ῬεγϑοΉ5, ἹΠΩΉΨ. --ὐ ἢ Αὐῦ.: 
ΚΜ. 00}}, ΤΩΔῺΥ ἢ; (α) οοπῃθοῦ- ] 
1Ώ 9 γΟΥΘ] ; {Π6 οὐἱρίη οὗ ὑ}6 
Ἰαδῦ τηθιηῦου οὗ {6 πονᾷ ἰβ᾽ 
ἀποθγύδιη } “απ ἐϊηϊθ5 ὭϊΟ7 8 
ΜΟΥ ΟΝ 5, δουογαΐ ἐζηϊοδ ὧδ 
ηιαλῳ ;--ττοῦ ὅ, 22 Τ0}1α. ὑγ, 
ἄρῃ. οἵ “Τμϊηρ Οοχηρατοᾶ 
[8 114], ἸπαΒΙΠ ΟΕ ἂ5 ὅμ6. ΠῸ- 
ὕϊομ οὗἨ ΘομηρΑτΊΒοὴ ἰβ ἰηγοϊνοα 
ἴῃ ῃ6 τηραηῃϊηρ οὗ ὑμ6 ψογᾶ. 

πολλοί, πολλαί, πολλά, ΡΙαν. 
οὗ πολύς. 

πολύ, «αν. [άνθυθ α] ῃραῦ. 
οἵ πολύς, 
ἄρργτθο: “Μη οΐ, 7αν, ὉΦΥῊ : τ 

ἐθο}} “ΟΓ᾽ (παν ἐλίηρξ απὰ φοοά ; 

116 πιαηψ, ἐδε ηιαγογϊέψ. --(Ὁ) 
πολλά, ὧν, ἢ. Ρ]Ὰ;.: (α) Φαηῳ 
ἐλίηϑ ; 6, 4.--(β) Ταη 
υἱοξίϊηιδ ; ὅ, 8 ρδ νον ΟΥ̓ ἄορυθο, 
Διο; εἔο.: ἡιοῖ, σγοαΐ, 
λῖσἢ, ἰαγ)6. Ἴφ; ΒΡΘοΙαΙ ΠΑΡῸ: 
[μον οἷο, ἴθ αὖ {ϊη168 
οϊπρά ἴο δηούπου δἀ]θοίϊνο ὈΥ͂ 
καί οὐ τε καί, ἴῃ ὙΒΙΟΝ σα86 
πολλοί 15 ΘΟΠΒΙΔἀογοα ἃ5. ἃ 
σαθϑύα ὐϊγο, ἀπ {ῃ6 οοη- 
᾿απούϊοηβ ἃ᾽6 ποῦ τοῃᾶογθα 
.ηο ἘΏΡΊ5ῃ :---πολλὰ κἀγᾶθά, 

1.. 6. 
᾿ΘΟΟΟΙαΙΩρ ἴο ἐπδερδατ: ἸάἸοτ) 
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ἡπιαηῳ ἐλίηφε ἐπαΐξ αΥὸ φοοά, οΥ 
ἡπαη φοοά ἐλίηφεα, 6, 4; οἵ,, 
ΔἸ πΩν οὐδ Βυκοι συλϑα,..- ΜΈ 
ΟὐΏΡ. : πλείων οἱ πλέων; 
ϑ0Ρ. : πλεῖστος [ἈΚῖη ἴο Ξὅ'8. 8. 
Ῥιγιιδ, “ὑπ 0}}, δὴν ᾽᾽]. 

πομπ-ή, ἢς, ἴ. [ν᾽ πεμπ-ή; 
ἔν, πέμπ-ω, ἴῃ ἴογοθ οὔ “ἴο 
οοημαποῦ, οβοουὺ ] (“ἃ οοη- 
ἀπούϊηρ" ο7) Θβοου θη ρ ̓̓ ; Π6Π06) 
“4. 5οἸθῃηηῃ 7 οο55102 ; ὅ, ὅ. 

πονὴ - ρός, ρά, ρόν, 86). 
[Πρηρ Πμοηρα ἢ, πονε-ρός ; ἕν. 
πονέ-ω, ἴῃ ἴοτοο οὗ ““ἴο [66], ο7 
ΒΌ ΠΥ, ρα 7] (“ Εδο]!ηρ,, Ο7' 
ΒΟΥ ηρ', Ῥαὶ π᾿; ΠΘ ΠΟΘ, “Ραϊη- 
τὰ] ἦ; Ὠθηο6) 1. αά, ΒΟΥ, 
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ΜΆΥ, ραὐϊναν,᾽ ὁἐο. 1. Δοῦ. : 
70 ηιαΐζε, ΟΥ̓ οατι86, ἐο ο.---. 
ΜΙΑ, : πορ-εύομαι, ἔ. πορεύ- 
σομαι, 1. 8ο᾽. ἐπορευσᾶμην, 
11. δ0, Ῥᾶ55. 1π΄ Τη16. ΌΓΟΘ 
ἐπορεύθην: ἃ. 1ο ηιαΐεξ οΟἸ6᾽ 8 
61 ἰο σο; ἰο γο, ρηοοοεά, 
φιαγοῦ;---οὸυ ὅ, 1 Τ0114. Ὀγ 
Αοςο. οὗ “Μραβανο οἵ ὥραορ ἢ 
[8 991.---Ὁ. 70 σο, οὐ ργοοθεοί, 
ψ ἰαπα (8 ΟΡΡ. ἴο ροϊηρ' ὈῪ 
868); 8,1 .--αὺ 4, 1 0114, ὈγῪ 
᾿κατὰ γῆν.---ἕ. Το σο, ἐγαυεῖ, 
᾿οἴο. ; ταῦ 8, 11 νὐποαὺ ΔῺΥ͂ 
᾿ἀδἤηϊία ϑαθ]θοοῦ, πορεύονται, 
26) 90 ; 8668 φημί, πο. 1, Ὁ. 

πορθ-έω -ῶ, ἔ, πορθήσω, 1. 
εἰϑ6ῖ655, σοοά 707 πο ίη.--- ἢ. δον, ἐπόρθησα, ν. ἃ. ἷ οοἸ]αὔθγᾺ} 
«Βαά, ευἱοϊοά. "Του οὗ πέρθω, ““ἴο ἀοδίτογ 7] 

πόνος, οὐ, τη. Τοϊϊ, ἰαϑοι!}"; 
-π-τ-αῦ], 2; 8, 8 ἴῃ ρῥ]υγ. 

Πόντος, οὐ, 1]. [{πόντος, 
“κρῳ 7] “οηέιδ: 1. ὙΠ ον 
υυιὐμοαὺ Εὔξεινος : 1λε Ῥοηέ- 
185 ΟΥ Τοηέι ἰιαΐηιδ (μον. 
“06 Ἐαχίηθ ογ' ΒΙΔΟΙς ὅ68.)).. 
ΑποΙθμ αν 1 τναβ ἰοσιηρᾶ Πόντο, 
ο5 ΓΑξενος οὐ "Αξεινος (7η- 
λοδρίέξαθί6 δϑα), Ὀὰπὺ αξίον- 
ΜΆΓΟΒ, ὈΥ ἃ ΘΌΡ ΗΘ 5:1, Πόντ- 
ο5 Εὔξεινος (Ποδριέανίο 5'6α). 
-- 92. Α οουῃύνν ἴῃ {Π6 ΝΕ. οἵ 
Αβῖα. Μίποῦ, 10 ἀογινοα 105᾽ 
ἨΔΠ6 ἔγοιη 15. ὈΟΡΘΥΙηρ ΟἿ 
ὕῃηο Ῥομπξαβ Εἰχτηϑ. 

πορε-ία ({115}11.), ας, ν᾿ 
[πορε-ύω (ἰγ15}}}.)}), ἴῃ υηϊᾶ.. 
ἔΌΓΟΘ ; 566 πορεύω] 4 πιαγοῖῆ. 

πορ-εύω, ἴ, πορεύσω, 1. ον. 

᾿ΟΥ τπϊηρ8 δ5 Οβ]ϑοῦ : Το 
αἰοοέγου, ρίμηαε) :--,εὖ ἢ, 14 
ΒΌΡΡΙΥ αὐτό (Ξ: τὸ χωρϊονῚ, ἃ 5 
{π6 ΟΡ]Θοὐ οἵ πορθήσων ; 5866, 
αἶδο,:731:- ὠδιποσῦς ὃ; 

πορ-ίζω, ἢ. πορϊῶ, Ρ. πεπορ- 
ἵκα, 1. οι. ἐπόρϊἷσα, ν. ἃ. : 1. 
Αοῦ.: 10 »ηουΐάο, γιγηϊδὴ, 
διρρίῳ.---ὦ. Μιὰ.: πορ-ίζομαι, 
ἔ. πορϊοῦμαι, Ἰαΐθα πορίσομαι, 
1, Δ οΥ. ἐπορϊσἄμην, Το ργουΐάθ, 
οὔο., 707} οἸδ᾽58 δεῖ, οἴο.; το 
7ιγηῖϊδ οπδ δον εοὐέδ, ἐο 
Ῥ,ΟΟΊ76. --- ὃ, Ῥαββ. : πορ- 
ἴζομαι, Ῥ. πεπόρισμαι, 1. ΔΟΙ. 
ἐπορίσθην,1. Γαύ. πορισθήσομαι, 
710 ὅθ ργουϊαφά, οἴο. [οἰ[Π 61 
ἤν, πόρ-ος, “ἃ ΜΆΥ, μπᾶ 80 
[0 1286 ἃ ΥΓΑΥ [ῸΓ ᾿᾿; ΟΥ̓́6Ϊ56 
᾿ἴο Ὀ8 τοίδγγρα αἰροοῦν ὕο ὅλ η8. 

ἐπόρευσα, γ. ἃ. [πόρ-ος, “ἃ ιτοοῦ ῬΒῚ, ““ὕο ὈγΪηρ᾽ ΟΥ̓́ΟΣ 1]. 
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ποτ-ἅμοός, αμοῦ, 
“ἄὐὴκ ᾽ (ς΄ ΤΠαῦ ψ 1 Ο ἢ Ρου- 
ἰδῖη5 ἴο αὐηΚ᾽᾿; Ὠθη060) 4 
γυεῦ, 8ἃ8 Ὀθίηρ αγΙΏΚΑΌΪΘ 
νγαῦθι"; --- αὖ 8, 8 [6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙΒ5 
ποτᾶἂμὸς Σελινοῦς ἃηα Σελινοῦς 
ποτᾶμός 816 ἔουαῃά. Α5 {6 
Ἰαΐθο. ποσὰ 15 πΠ6 νψοτὰ ἴῃ 
ΔΡΡοϑ1ΌΊΟη, Οὐ ὕΠ6 χα μαίουυ. 
Τα, ποτὰμὸς Σελινοῦς ΞΞ α 
γίυθ. (081164) ϑείτηιιδ ; Ῥαδ, 
Σελινοῦς ποτᾶμός, ϑείτηιιδ, ὦ 
γυ 67 (δο ο8]164). 

1. πό-τε, ᾿ηὔουτορσ, ῬΑ ΊοΪ6,. 
4εὲ ωυἱαέ ἐϊηιεῖ τοιοῦ [ἀἰκῖὰ ἴο 
ΘΆη5. ζα-5, “ὙΠῸ ἢ ςἔ, Ιοπῖος 
ΟΡ ΠΩ κό-τεἸ. 

2. πο-τέ, δπο το ρασύϊοϊθ,. 
“4 δοηιθ ἐϊΐηιε, αὐ απ ἐϊηϊ6, 
ΟἾΟΘ ,1α, ἦς 

πότερα, πότερον ; 566 πύ- 
τεροξ. 

πό-τερος, τέρα, τερον, 8]. 
Ἡγλεέλου οὗ ἐΐ ἕιυο.----Ν αῦ. 
διησ, δηα Ρ]Γ. 45 Αᾶν. : [ἢ 
ΑἸ ο πα δῖν ῬΡΟΡΟβ ἸΟῺ5 : πό- 
τερον (πότερα), Τ᾿ εέλογ" : --- 
πότερον (πότερα). .. ἤ, τυλε- ὦ 
ἐδοῦ . . . Οὐ ετὐλοέλογ, 2, 8; 
4, 2;---α 8, 4 [Π6 βΒϑοομπᾶ 8]-᾿ 
Τερηδ ον Ὠδ5 ἴο Ὀ6 βαρρΠ64,. 
ὙἹΖ. ἢ μή (οὐ ποέ) : πότερον 
ἤτουν σέ τι, τυπεέλεν' αἱὰ 1 αδζ΄ 
ψοῖν 701 απψέϊίη (ΟΥ' αἀϊά 1 

11. [ποτ-όν, ᾿ δοηιειυΐεγθ, αηψιυ6}6.---. Το 
αΌΔΙΠῪ ἃἢ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΩ : .}67- 
λαρδ, ροδϑδίδῖψ, ρεγοΐαποε [1.1]. 

πούς, ποδ-ό5, τὴ. (“ ΤῊ 
σοΙηρ Π]ηρ᾽ ἢ; Π6Π66) 4 7οοΐ, 
ΜΒομοΡ ἀ5. ἃ πΠθιμ 6: οὗ ἘΠῸ 
Ὀοάγ, ΟΥἿ' ἃ5 ἃ Τ᾿] ΘΑ5ΌΓΘ Οὗ Ἰθηρ τη 
[ἴον ποδ-5; Κη ἴο ὅ'δηβ. ρα, 
ΟΣ »αά, “Ἀ ἴοοῦ,᾽ ἤν, τοοῦ ῬΑ9, 
“κξρ 50; οἵ, 1μαῦ. }65, ρξα.ἵς; 
αἶβο, ἘΠ ΡΊ 5} οοέ!. 

᾿ς πρᾶγ-μα, μᾶτος, ἢ. [πράσσω, 
᾿“ἴο ἀο,᾿ Ὀμγουρ} τοοῦ πραγ] 
1. Τῇαΐ ιτολϊοῖ ἐ5 ἀοη6; α ἀεεά, 
αοέ, οἷο.---, Α ἐλίησ ; α πιαΐ- 
ἐδ)", αν αἰδαῖν, α οἰγοιηηδέαηοε. 
-ϑ. [ἢ θαά β6η86: 4 ἐγοιιδίο- 
8ΟΉ16 αἱαϊν" ΟΥ̓ διιδῖπεοδ; αὮ- 
ποψαηοε, ἐγ ουδίο. 

πρανής, ές, δα]. [Αὐἰὰϊο μά 
Βοουῖο ἔῸ πρηνής ; ἈΚίῃ ἴο πρό, 
““ξουνναγᾶβ, Ὀοίον "1 Οὗα Μ}]}}, 
[ἰ δέο. : ἰορίηρ, δέἐθορίὶψ-ποϊΐη- 
ιἕης, δέεερ. 

πράσ-σω (Αδεῖο πράτ-τω), 
[Ὡ πράξω, Ρ. πέπρᾶχα, Ρἰαρθνῇ. 
᾿ ἐπεπρᾶχειν, 1. 8δο:. ἔπραξα, 
Υ,, ἃ. ἃΠ4 ἢ. [Ὁ πράγ-σω; ἵν. 
Ἰοοῦ πραγ] 1. Αοὔ.: 8. 70 
ὑγίηρφ αδοιέ, (ο, εβδοέ, αολέεουο, 
αοφοοτηρί[5λ. Ἰκοῖς Το αἀο, ρΥ7αοσ- 

᾿ἐΐδ6.---, Νεαυῦ.: Τὸ. αοἕ; θ, 
28. 
πρέσβυς, ὕος ἀμ εωὡς, Ἰη. 

ποέ) 3 Εἰς ΒΆΙΩΘ ΤΟοῦ 81. πότε; 1. “π οἷά τπαη.-- θῆμοθ ἅτ 
5681. πότε]. 

1, ποῦ, ὌΡΥΔΩΔΆ, 
Ἡγλοῦν 9 [ἔν. βατὴθ σοοῦ 85 πό- 
τε; 5686 1. πότε]. 

2, πού, οΘμοὶ το αν, : 1. 

αν. ᾿ ΒαΡου]αξίνθ Δα]θοῦῖνοϑϑ, 
Γουτηθα ὕπ6 σοχηραγαῦννο δηᾶ 

πρεσβ- 
ὕτερος, πρεσβίων, οὐδεν: πρεσβ- 
ὑτᾶτος, πρέσβιστος, οἰαεϑέ.---- 
2. 4» απιδαδδαίογ; ὅ, 7; ὅ, 
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2, εἰο. [ῥργοῦ. ἐο ΡῈ αἰνιἀρᾶ 
πρέσ-βυ--ς ; οὗ νυ ἈΠΟ ὉΠ6 ραγῦϑ 
ΔΙῸ ΤΟΘΡΘΟΙν ΟΙν αἰκίῃ ὅο 588. 
αν, ρεγαδ, “Τουνναρα,᾿ ἀπὰ 
γοοῦ ΒΗησ, “ἴο Ρο6᾽ἢ; «πὰ 50, 
“ρ {πεαῦ 15. ΤΟΥ να, Ο7᾽ ὨΊΟΤΘ 
Δαναπηορα,᾽ ἴῃ ἀρο]. 

πρεσβὕταἄτος, α, ον, Β0Ρ. 
Δα]. ;- αὖ 8, 1 [014. Ὀγ θη. οὗ, 
“ΠΏ Ϊηρ Π᾿ϑυυθαίοα᾽ [8.112]; 
5068 πρέσβυς. 

πρίν, ταν. ἀῃηα οοη].: 1. 
Αἄν.: 8. «Βεζουθ.---Ὁ. Βεζοῦε 
ἐμαί. εγ6 ἐπαέ. --- ὦ, Οὐομ]. : 
Βεύον ἐδαέ, 001,6)" ΟΥ γαΐλθῦ 
ἐλαη. 

πρό, ῬΓΘΡ. ρον. βϑη. ΒΕ7Ό76, 
ἐη 7γοηέ (7. 

πρό-βἄ-τα, των (Π 8. ἵγτορ, 
πρόβᾶἄσι), τ᾿. Ρὶαν. [πρό, ““ ἴον- 
νὰν αβ᾽; βα, τοοῦ οἵ βαίνω, 
“ἴο ΡῸ οΥ" νι ] (“ ΤΗϊηρΒ 
Θοϊηρ᾽ ΟἽ νυ  Κιηρ ἔΟυνναΥ 8 ἢ; 
Δ ηα 50, δηϊηηα}5 ὑπαῦ ἡνΑ]Κ, ἃ 85 
ΟΡροβοᾶ ἰο ὑποξ ἰῃαὺ ἥν, 
ΟἸΘΘΡ, εἶδ. ; ἤθῆσθ, 650.) Οὗ 
51Ὼ4}} οαὐῦ]ο : δἦθρρ. 

προδρᾶμών, οὖσα, ὄν, Ῥ, 
2, Δ0Υ. οὗ προτρέχω. 

προηγορ-έω -ὦ, ν. ἢ. [προ- 
ἤγορ-ος, “ΟἿΘ ΨΠῸ ΒρΘΆ ΚΒ ἴῃ 
ῬΑ} οὗ οὔ! οῦ5 7] (“Τὸ "6 ἃ 
προήγορος"; ὨΘΠη06) 1 ὧδ ἐδε 
δροκεδηιαῖὸ οὗ ἃ ὈοαΥ οὗ Ροὺ- 
ΞΟῊ5; 5, 7. 

προ-θέω, {. προ-θεύσομαι, 
ν. ἢ. [πρό, “Του αταβ "᾽; θέω, 
“ἴο τὰ 1 70 γι Κογιυαγαδ. 

προθῦμ-ως, ἀν. [πρόθυῦμι- 
05, ““ΖΘΑ]ΟΙΒ,᾽ οέο.} (“ Αἐἴἴζον 

“:ιαὖ. Βοοΐ Γ΄. 
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{86 πη} 6} οὗἉ ὑΠ6 πρόθυμος ""; 
666) Ζϑαϊοιδίῳψ, φαφογῖῳ, 
οἷο. 

προϊέμενος, ἡ; ον, Ῥ. Ῥ͵ΓῸΒ, 
τηϊᾶ. οἵ προΐημι. 

προ-ἴημι, ἔ. προ-ήσω, 1. ΔοΥ. 
προ-ῆικα, . ἃ, πρό, ““ξοΥνναγ 5}; 
ἴημι, ““(ο Βοβἃ ᾿ἢ:2..ὕΑΔΙ06...ὄ ΖὉ 
δοηαὶ γογισαγαδ; ἐἰο 8θηα ΟΉἩ, ΟΥ 

᾿Φρῥογ.----, Μ|ΙΑ. : προ-ΐἵεμαι, 
1, 8ο᾽. προ-ηκἄμην, (“Τὸ 5Ξοπὰ 
ον να ἀ5᾽) 85. ΟΠ Θ᾽ 5. Οὐ δοῦ Ο7' 

᾿ἴον ομθ᾿ 5 5861, δέσ'; Π6ῃ06) 
10 φίυθ εὖ, δεν θη ογ" ; ---ιιῦ 
8, 14. [011ἅ. ὉΥ ἑαυτόν, ἃοο. οὗ 
ΓΘ ἤδχινθ ῬΙΌΏ.» Μ᾽ ΠΟ ρα Υ 5 
ΘααΙ 0 η8] ἔΌγ 6 ὅο {Π6 τηϊα α]6 
Ὁ} 1} οὗ {116 ννορᾶ. 

προ-νομ-ἥ, ἢς, ἢ. [πρό, 
“0. ἢ; νομ-εός, ἴῃ ἕογοθ οὗ 
“[οοα ] ((“Α ρσοϊηρ ἴον ἔοοᾶ᾽;; 
ἤθηοθ, “ἃ ἐογαρίηρ'"; ΠΘΠ66) 
ΡΙαν,: «ογασίηφ ραγίϊθδ ; 
}, τὺ 

1, πρό-ξενος,Ἠ ξένου, τη. 
πρό, “ἴον Ξξ βία ῃαϊηρ ἴῃ {16 
Ῥίαοθ οἵ᾽᾿; ξένος, “ἃ συοσδῦ- 
ΓΘ 7 (“Ομ βἰαμαϊηρ ἴῃ 
{Π6 ρίδςβ οὗ αὶ ξένος "᾿; Ὠ6Π06) 
1, 44 ρεῤῖίϊο σιιεδέ-7γΥἱοηά, 1. 6. 
ΟΠ. ΟΥ̓ΘΊ ΔΙ πα θ 50 ὈΥ͂ ΔΠ 
δοῦ οὗ ὕῃ6 ϑαίθ. ΤῊ ψοχὰ 
αἀρθηοΐθβ 6 ξαῃ16 το] οη 
Ὀούννθοῃ ἃ ἰαϊίθ δῃα δὴ 1ἴῃ- 
αἰνι8] τ Ὁ. ΟΥἨ Ὡποῦμου 
ϑύαΐο, ὑπαῦ ξένος ἄοο5 Ὀούνγθθῃ 
ὕννο Ῥεϊναῦθ ρ υ ΒΟ 5 οὗ αἰ υθηῦ 
Θιαίοθ [10 {ϊη6 {115 τ᾽ αὐϊοὴ 
ἀϑβαιη θα ἃ ΓὈΓΠΊΔ] ἀπηᾶ ἀ!ρ]ο- 
τηδύῦϊο οΠατδοῦο,, δηα {Π6 πρό- 

Ν 
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ἕενος οἷα 5ἰαί τγὰβ δχρϑούθα | μηέο.-- -Ὁ, γιέ φοϊαξίο ΟΥ̓ 
ἴο Τοοϑῖνγο ἃπα δαββϑιβῦ ὑΠ6 ἃ1η- ἰ γεδρεοέ ἐο, 2 7 6 6106 ἴο, 
Ὀαββ ΟΥ̓ 5. ΟΥ̓ ΟἸ ΖΘ 5 οὗὨ 580} αδοπμέ, 701.---Ο. ΕΌΥ' ἀὰ οὈ]θοῦ 
ίαίθ, Πθη ἴῃ 5 ΘΟαπένυ. 07) ΡῬαΓΡΟΞΟ.---α. 70, ἐπ γορῖῳ 
Ηἰ5 ἀυσΐν τὰβ ὑπ5 βοπιθυμαῦ έο.---Θ. Τοιυαν 5.---ἶ, Τὰ ΠΟ. 116 
ΔΏΔΙΟΡΟΒ ἰο ὑπαῦ οὗ οὐγ Β6η86: «“4φαϊηϑδέ, τροΉ. ---ἶὔ. 
Ομ 50]5, 50 ἊΣ ἃ5 ργοϊθοίϊοῃ. ὙΠ Αοο. οὗ Ῥϑύβοῃ αὔξειν 
ΒΌΘΘ; ὑπουρῖ ἰῦ τησδῦ Ὀθ. ΥΘΡῸΒ οἵ οοηγθυβηρ, δέο.: 
ὈΟΥΠΘ ἴῃ χηϊηα {πεῦ, Ὁ Κ6 ἸΡίέμ; ὅ, 25. 
ΟΡ (ΟὈΠ58]5, ἃ ἀρόξενος ταθς προσᾶἄγδᾶγών, οὔσα, όν, Ῥ. 
ΔΙ ΤΑΥΒ ἃ ΤΩΘΙΩΌΘΥΙ οὗ ἃ ἔουοῖση 2. 801. οἵ προσἄγω. 
5ίαϊθ, -τῦ, 4. ραΐέγοη, ρ7ο- ᾿ὶ προσ- ἄγω, ἢ, προσ-άξω, 
ἐδοέογ,. ᾿ ὦ. 80, προσ-ἠγᾶγον, Υ΄. 8. 

2. Πρόξενος, οὐ, π᾿. [πρό- [πρός, ““ἴο "; ἄγω, “ἴο 1Ιοδα 
ἕενος, “ἃ ῬΆΌ]Ιο ξένος," ΟΥ̓ (“Τὸ 1Ι6α4---ῶἂ ῬΘΊΒΟΙ, 6έο.---- 
““σαρδῦ- ΡΙΘηα "7 ηοαθηιδ; ἃ ὑο ΟΠ6; Π6Π06) 1. 70 ἰφαΐ, 
Βωούϊδη, μοη] ΟΥΤῸ5. Θομ- ΟΥ̓ ὄγίηρ, τρ; ἐο ὑγϊηφ.---ὦ. 
γηϊβϑ οηΘα ἴο ΓΑ Ϊ56 ΤΏ 6} ἔοι" τη ὙΌΣ 6]] 1056 οὗ τοῆθχινθ τη. : 
(α5 τηθηὐϊοηθᾶ ἴῃ Βοοῖς 1, (“Τὸ δνῖηρ; ΟἸΘ᾽5. 561}, 1056] 
ΟΡ. 1, ὃ 11), «πᾶ ἃ Θτθαῦ σέο. ἰο᾽; Ὠ6η66) 7Ὸ ἀρρτοαοῖ, 
δ θη οὗ Χρθόρμοι ;--αὖ 8, ὅ ἀγαιυ ηἰσῆ; 9, 8. 
ὙἹ Ὁ} τό ἴῃ τὸ Προξένου ΞΌΡΡΙΥ προσ. βάλλω, ἴ, προσ-βᾶλῷ, 
ὄνομα. 2, 801. προσ-έβαλον, ν. (ἃ. ἀη4) 

προ-πέμπω, ἔ. προ-πέμψω, ἢ. [πρός, “ἀραϊηβῦ "᾿; βάλλω, 
1. 80}. προ-έπεμψα, σοομέν. ““ἴο ἔῃτονν 7. (“ Τὸ ὕμτον ἴο; 
προὔπεμψα, ν. ἃ. πρό, “ἴον- [ἴο γον ἀραϊηδὺ ἢ; Π6Π66) 
νγατ 8 ̓᾿; πέμπω, ““ἴο 5οηα] ΕΌ]1ἃ., ὈΥ πρός ο. Α66.: 70 
70 δοηα ζογιυαγά5, ἐο Κζογισαγα. τπαζθ ατ αἰέαοῖ, οΥ ἀαϑδϑαπζέ, 

πρός, Ῥγ6ρ.: 1. Υ 10} θη. : | ἐροη. 
8. Τγοηι.----Ὁ. Τὰ οαὐῃβ ο7) δᾶ- [ἰ προσ-δεῖ, ἰηῇ, προσ-δεῖν, 
Ἰαγταύίοηβ: ΒΒ :---πρὸς Διός, γ. ἢ. [πρός, “ἢ ΔΑΊ ΙΟΗ, 
ὃψ ὕουο, 7, 92.---ο. Βοίογο, ἐὼη ΤΟΥ ΌΠΟΥ ἢ δεῖ, “(Ὥρα [15 
ἐλ Ῥγ656Ήσ6 ο7᾽:--πρὸς θεῶν πορᾷ ᾽] ψ 18 θη. [8 111]: 
καὶ πρὸς ἀνθρώπων, δε,ογ7ε σοίς  Τλεγε ἐδ Κεγέθεν πθοα, ἐἤ 6 γῈ 8 
απὰ δείονδ ηϊθη, 7, 12.---Αᾶ. δἐϊ πϑεί. 
Τοιυαγα5.---Θ. πὶ αἀοοογάαποο Ϊ σπρόσ-ειμι, ᾿τηρον. προσ- 
εὐἱέϊ,. ---ἢ, ΗΠ Ταΐ.: ἃ. ἥειν, ν. πῃ. [πρός, “ἴο ᾽᾽; εἶμι, 
Αἀαἀάεά ἐο, δοψοηα, δοδίαθβ, ἵπῦ ἐς ἐρ 50] (Τὸ ρὸ ἴο, ο7 Ὁ» 
αααϊέϊοπ ἐο.---ὉὮ, Νεαγ, οἴοδο ἰο"; ὨΘη06) 710 40 ΟΥ̓ ΦΟΠϊ6 
ἔο.---ὅ, ὙΠῸ Αοο.: 8. 70, [πρ; ἐο αρρτοαοῆ, οἷο. 
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προσ-έχω, ἴ. προσ-έξω, γ. 
προσ-έσχηκα, Υ. ἃ. δῃὰ ῃ. 
[πρός, “ το; ἔχω, ““ἴο Πο]α 
ὙΠ οὐ ψἱὺπουῦ νοῦν : (“Τὸ 
ποϊὰ {π6 υυἱπᾶ ἐο οὐ ἑονν αν 5}; 
Ὠ6η66) ΥΠΠ θαῦ.: 70 ἔπ γΉ 
ἐΐ6 ηιΐηεῖ, ἐποιιρἠέδ, οΥἨ αἰέθη- 
ἐϊοΉ ἔο ; ο δθ Ἰηθηέ “}0Ή. 

προσήεσαν, 3. Ῥ615. Ρ]ῸΡ, 
ΠΏΡΟΓΕ, 1η4, οἵ πρόσειμι. 

πρόσ-θεν, τἂν, [πρός, ἴῃ 
ἔοτοο οἵ “ Βοίου 71. ΟΥ̓ ῥΙδοδ: 
Βεξοτο, ἐπ 7 οηΐ :---τοὺς πρόσ- 
θεν, ἔλοδα τὼ ἔλθ 7γγοηέ, 1. 6. 
ἔλοδο τη ἐΐθ τυαἹν οἵ [Π6 ΔΙΊΩΥ, 
8, 16; 566 1, ὅδ, ηο. 0, Ὀ.-ῷ. 
Οὐ ὕϊπηθ : 8. Βείογθ, ργεουϊοιι8- 
ἴψ ;---αῦ 4, 1 ΒΌΡΡΙΥ ἐκομίζοντο 
ὙἹ Ὁ πρόσθεν :--ἰοΥ τῷ πρόσθεν 
λόγῳ, 506 ὅ, πο. 6, 8ἃ.--Ὁ. 
ονγπιογῖη, ἐη) ἐΐηιθ ραδέ, ἤ676- 
ἔργογ. 

προσ-θέω, ἔ, προσ-θεύσομαι, 
Υ. ἢ. [πρός, ““ἴο ογ7" τονγαταϑ ἢ"; 
θέω, ““ἴο τὰ 710 γῆ ἴσο, 
ΟΥ̓ ἐοιυαγ 5, ἃ ῬΘΥΒΟΗ ; 0 71 
μρ. 

προσ-ἴημι, ἔ, προσ-ήσω, 
1, ΔοΥ. προσ-ῆκα, Υ. ἃ. [πρός, 
κὰν ΤΠ τοὶ ὑκὲ 5, ἡ ἀμσυ } ὅδ: τ. . ἡμά ἐπ 
Ἀοῦ.: 70 δεηπα ἰο οὐ ἐοιυαγαδ ; 
ἔο αἰζΐοιυ ἐο 6οΏ16 ἐο.----. Μ|ΠΊΑ.: 
προσ-ἵεμαι, ἴ. προσ-ήσομαι, 
1, δοῦ. προσ-ηκᾶμην, (“ Τὸ 
ΠΟ ἴο οοηθ ἴο ΟΠρ᾽5 56], 
εἔο. ; ἴο δαῃηγῦ ; Πρῃο0) 70 
»ογηιῖέ, αἰίοιυ, αρρήουθ (7. 

προσίοιντο, Αὐϊο ἴῸΥ προσ- 
ίειντο, 8. Ῥ6ΓΒ5, ΡΟ] α, Ῥγο5, ορῦ. 
Τη1α, οὗ προσϊημι. 
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προσϊών, οὔσα, ὄν, Ῥ. ῬΥ68. 
οὗ πρόσειμι :;---οὖῦ 4, 16 ΞΌΡΡΙΥ 
αὐτῶν 0 προσιόντων : θη. 
Α05. [ὃ 1181. 

προσ-κτάομαι -κτῶμαι, ἢ. 
προσ-κτήσομαι, Ὁ. προσ- 
κέκτημαι, 1. 80. προσ- 
εκτησᾶμην, ν. τηϊᾶ. [πρός, “1 
Δαἀαῖύϊοη ᾿᾽; κτάομαι, ““ἴο 80- 
απ] 70 αοφοῖγ8 τη ααα το 
ΟἹ δεδί68. 

προσκτήσασθαι, 1. Δογ. 10} 
οἵ προσκτάομαι. 

πρόσ-οδος, ὄόδου, ἴ. [πρός, 
“ἰο᾽"; ὁδός, ἴὰ ἔογοθ οὗ “ἃ 
ΘΟΤΣηρ' Ο7" ΡΟΙΏρ᾽} “4 φοΐηρ, 
ΟἹ σοηιίη, ἐο ἃ ῬΪδοθ; αἵ 
φρρτοαοὶ ;---ὖ 2, 8. ΒΌΡΡΙΥ 
ἦσαν νἱζ πρόσοδοι [ὃ 82, 6]. 

προσ-ποιέω -ποιῶ, ἔ, προσ- 
ποιήσω, ν. ἃ. [πρός, ““το""; 
ποιέω, “ἴο τηδῖκ6᾽] (1. Αοί.: 
“ΠῸ τη8 6 ̓ βοιηθύβιηρ' ἴο θο- 
Ιοηρ' ““ ἴο,᾽ φἕο.; ἤθησθ, “ἴο 
ἸΏΔΚ6 ΟΥ̓ ἰο." --- 2. ΠΑ. :) 
προσ-ποιέομαι -ποιοῦμαι, 1. 
801, προσ-εποιησᾶμην, (“Τὸ 
Δ ΚΘ ΟΥ̓ΟΙ ἰο ΟἸΘ᾽ 5 β6 1); 
6 η66) 70 ργείεπα, ηιαΐζθ α8 
ἐποιιρἦ, οἷο. 

προστἄτ-εύῳ, ἢ. προστᾶἄᾶτ- 
εύὐσω, 1. 801. ἐπροστᾶτευσα, 
γ. ἢ. [προστἄ-της“, ἴῃ ἔογοα οἵ 
“αὶ ΟὨ]6] (“ Τὸ θ6 ἃ προστᾶ- 
τὴς "ἢ; ἤθῃοθ, ““ἴο0 ΘΧΘΟΙΌΪΒΘ 88- 
ὉΠπουϊέν ἢ; μθηοθ)ὴ ὙΠ) ὅπως: 
71Ὸ ἐαζε οσαγθ, ΟΥ̓ »γουΐάο, 
ἐλαέ. 

προσ-φέρω, ἴ. προσ-οίσω, 
Ῥ- προσ-ενήνοχα, 1. 01, προσ- 

ΝΖ 
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ἤνεγκα, 2. δΔοΥ. προσ-ἤνεγκον, 
ν. ἃ. [πρός, ““ἴο""; φέρω, ““ἴο 
ὈΘΆ1, ΟΑΥΤΥ, ὈγΙηρ᾽] 1. Αοὔ. : 
8. ἢ Αοο. οὗ πρᾶτον ΟὈ]θοῦ 
Ὡηα Ταῦ. οὗ τοιηοῦον. Ο ] θοῦ, 
ΟἹ" ἐπί ο. Αοο. : 70 δδαν, ΘαΥ̓Υ, 
ΟΥ ὀγίηρ ἐο οΥ τ} 0.----Ὁ. 10 
Ασδο. «ἷἴοῃθ : 10 ὄγίηφ τ, 
ὄγίηφ. --- ὁ. Ῥάαββ. : προσ- 
φέρομαι, ἢ, τα, ἃ5. Ῥᾷ55. προσ- 
οίσομαι, Ὁ-προσ-ἤνεγμαι, 1. 8ογ. 
προσ-ηνέχθην, (““Ἴο Ὀ6 ὈΟΓΏΘ 
ὑοτναγϑ ἢ; πθη06) ὙΠ 1) αῦ. 
οἵ ρούβοῃ : 7ΤΌῸ δοἤαυθ ΟΥ̓ 60η- 
απο οηθ᾽ 5 βοῇ, οἴο,, ἐοισαγ ας 
ΟΥ ἐο ἃ ῬΘΥΒΟΉ. 
προσ-χωρέω, ἢ, προσ-χωρήσω 

Δα προσ-χωρήσομαι, ν. Ἡ. 
[πρός, ““ἰο᾽; χωρέω, ““ἴο 
ΡῸ᾽᾽) (“ Τὸ ρὸ ἴο, ο7" }οῖῃ ΟΠ Θ᾽ 8 
561} Ὁ0,᾽᾽ ἃ ῬΘΥΒΟῚ ; ἤ6η66) ΤῸ 
51:77 6161, σῖτθ ΤΉ. 

πρόσ-χωρ-ος, ον, δα]. [πρός, 
ἐκακξιὶ Ὧν Ὡραρ᾿; χώρια, “Ὁ 
Ρἰδοο᾽᾽] (“Βείηρ' αὖ, 07) ΠΘΑΥ, ἃ 
ῬΙΆοΘ ἦ; Β6η066) δελρ δοιγζη, 
ααγοϊηΐηρ. 

πρό-σω, ἂν. [πρό, ““Ὀε- 
ἴον 1 Τοισαγ δ, οπιυαγα 5 :--- 
εἰς τὸ πρόσω, (ἔο ἐδαξ ευὐϊοῖ, ἐδ 
ογιυαγάς οΥὐ ομιυαγάδ; 1. 6.) 
Του ιυαΥ δ ΟΥ ομιυαγ δ; οἵ, ἴῸΥ 
τὸ πρόσω, 1. ὃ, το. 6, Ὁ. 

προτερ-αῖος, αία, αἴον, Δ]. 
ἱπρότερ-ος,““ὈρΘοΓΘΟ, ργθυ 1 οβΒ᾽] 
(““ Οἱ, οὐ" ὈΘ]οπρίηρ ἴο, πρότερ- 
ο5᾽ Βθης6) Ομ ἐΐθ ἀαψ δείογθ. 
---Α5 Βυθβῦ. : προτεραία, ας, ἔ. 
(56. ἡμέρα), Τὴθ ἄαν δεζονε :--- 
τῇ προτεραίᾳ, οὐ ἐδ ργουϊΐοιι!5 

ΝΟΓΑ δύξλ ΚΥ.. 

αν, οΥ ἀαψ δοίογο: καῖ. οὗ 
ὑϊτηθ “ΒΘ " (8 106, (6)] ; 
οὗ, Ῥυῖπηθν, ὃ 120. 

πρότερον, «ἂν. [Δᾶνονθ!α] 
ηθαῦ. οὗ πρότερος, ““ὈρίοΓΘ ᾽ἢ 
ἴῃ ὑϊπη6} Βεύογο, ργδυϊουδῖῳ. 

προ-τρέχω, ἢ. προ-δραμοῦμαι, 
2. 80}. προὔδρᾶμον (. 6. προ- 
ἐδρᾶμον), ν᾽ τί, ὕπρό; τ“ ϑοΐονο᾽"; 
τρέχω, “ ἴο ταη ᾽7 ὙΥ10} ἀθη. : 
70 γ4) δοίουν : ἐο γι αἰεαα, 
ΟΥ̓ ἦῃ αἀυαηοο, Οὔ; 2, 4, ΜΏΘΙΘ 
ἰἴῦ 15. α͵5ὸ [0]14, Ὁγ Αοο, οὗ 
“«Μραβατο οὗ ὅρβορ ᾿ [8 991. 
προὔπεμψα, οοηΐν, ἕν, προ- 

ἔπεμψα, 1. 8οῦ. ἱμᾷ, οἵ προ- 
πέμπω. 

πρύμν-α, ας, ἢ, [πρυμν-ὄς, 
““ Ἰαβέ, Ὠἰπαρθυμγοϑῦ"] (“Ταῦ 
ὙΥ ΒΙΟἢ 15 ἰαβδῦ οὐ" εἰμ ἀουηηοϑῦ ᾽ἢ; 
Ὠ6η66) Οἔδ νϑ8861: 7:16 ἴημα θυ 
ραγέ, Ροο}, δἐ67Ή. 

πρῷρα, ας, ἢ. [ πρό, ““Ὀοξον 6] 
Μογο-ραγέ οΥ ἃ δβλΐρ; ἃ 5Ἐ1Ρ᾿5 
φῦοιυ, δοιῦ, οΥὁ ζϑαᾶ. 

πρῳρ-εύς, έως, η1. [πρῷρ-α, 
“ [6 Ποδᾶ οὗ ἃ 5ῃϊρ 7) «4 για 
αὐ ἐξ ἀοαὰ οῇα 5᾽ΐρ; αἰοοῖ- 
οὐέ ἠϊαΉ. 

πρῶτα, πρῶτον, 50. «ἄνν. 
Γαάνθυ 81 ποαῦ. Ρἷὰν, «πᾶ 
βίη. οὗ πρῶτος, “ἢιδῦ᾽}] 
1. 1. ἐμ ἤγϑδέ ρίαοσο, Π 5έ Ὁ 
αἷϊ, Πγ8έ.---ῶ, ΕοΥ ἐλ Π 
ἐΐηιο, Πγ8έ. 

πρῶτος, ἡ, ον, ΒΌΡΘΙ]. 8]. 
Γοοηὐταοίοα ἢ", πρόᾶἄτος, 5γ}- 
οοραίοα ἔν". πρό-τατος ; ἵν. πρό, 
“Ὀρίοτο, ἴῃ -πθ; ψ 
ΒΌΡΟΙΪ, βυχ τἄτος} (“ Μοβῦ 
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Ὀοίογο ἡ ἴῃ ἐϊη16, Ρ]αοδ, ὙϑῊ]ς, 
οἶο. ; Ἰ6η06) 1. «ϊγ8έ. ---- 2. 
Τὴ δὲ ἐκαξ; ἐΐθ 78 ἴο 4, 
οἔο., ἃ ὑδϊηρ, 
πρό-τερος. 

πυκ-νός, νή, νόν, Δα]. [πύκ- 
αν, “{Ὠ1Ο]Ων "1 (“ Ρεγίαϊῃϊηρ' 
ἴο πύκα"; Ὠθης6) Ζ το, οἶοδ6 
ἐοσεέλογ. 

πύκ-της, του, ἢγ. [ἴῸν πύγ- 
Τή5; ἴν. πὐξ (ΞΞ πύγ-5), “ νι} 
1π6 οἰομομθὰ ἢβὺ᾽ (“Ομ 
ὙΠῸ ἄἀοθ5. βοιηθύμιηρ 10 ἢΪ5 
Ομ μα ἢ; θη06) Ακ4 
δοαογ,, ρεσιίδέ. 

πῦλη, η5. ἴ. «4 σαΐο. 
πυ(ν)θ-ἄνομαι, ἴ. πεύσομαι, 

Ῥ. πέπυσμαι, 2. 80}. ἐπυθόμην, 
ν, υ]Ἱα, ᾿στος, 710 αϑδἴρ, ἐηιφειιῖγ ; 
ἔο ἰοαγν ὃψ αδἰίηφ ΟΥ̓ πᾳ» 
ἴηι [τοοῦ πῦυθ, αἰζίη ἴο 818. 
γοοῦ ΒΥ Ε ς.““1΄ο΄. υἱῥι- 
βίαμα ᾽)]. 

πύξ, ἄν. Τιέλ ἐλ οἱομοϊοα 
7ιϑέ. 

πῦρ, πυρός, ἢ. (“ΤῈ6 
Ῥν  γίηρ' ἐΠϊηρ᾽; ΠΘΏ 66) 1.76 
[ἀἸΐηῃ ἴο ϑὅ'δῃβ, τοοῦ Ρῦ, “ἴο 
Ραυν 1. 

πωλέω -ὥὦ, ἔ, πωλήσω, 1. 
8.0}, ἐπώλησα, Υν. ἃ. 10 δεἰί. 

πώ-ποτε (Ὀ6[ῸΓ6 8 ἀβρὶναΐθ 
πώ-ποθ᾽), δᾶν. [πω, “661 
γού ἢ; ποτέ, “αὖ ΔῺΥ ϊτη6 ᾽] 
“ὔυθ)" ψοέ αὐ αὯῷ ἐϊη16, 606)" α5 
ψοέ. 

1. πῶς, Ιηὐοῦγορ. ἂν. 170 
εὐθαΐ ταν ὁ ἤοῖῦ ὁ [ἀκὶῃ ἴο 
ϑδμηβ. ζαδ, ἦν ῃο ἢ. 

2. πως, ΘΟ] (1 δᾶγ,.: 1, 210 

11 

σα τὐαᾶν, ἡ. 80716 τῦαῷ, 80716- 
λοιῦ, ὃψ δοηϊ8 ἡιθῶη)δ, ὃὅψ α͵ν 
ιθαΉ5.--- ὃ. ϑοηιοΐοιυ ΟἹ οὐ 67), 

ΒΞ Οὐ. : [7,07 δοηϊθ γϑαϑδοῖν Οὐ οὐδεν [1ὰ.]. 

ῥᾳδῖος, α, ον, δα]. Φ’αϑῷ ; --- 
αὖ 2, 7 ῥάδιον 15 ρυραϊοα ρα οὗ 
{86 δι δούαμθϊιναι [πη ἀπελθεῖν ; 
ΒΌΡΡΙΥ ἐστί. Ὁ Οὐμ)ρ.: 
ῥᾷων ; ὅν. : ῥᾷστος. 

ῥᾳστώ-νη, νης5, ἴ. [Ἰορρ.}- 
οηρα ἤν", ῥᾳστό-νη ; ἔν. ῥᾷστος, 
(αμοοηῦ, 96 η.) ῥᾷάᾷστο-ος, 
“ὙΘΥΥ͂ ΘΕΒΥ͂ ᾽); 566 ῥᾷδϊος] (“Δ 
Ὀοΐηρ' ῥᾷστος᾽; ι6π00) 2. 
ἰεϑέ.- τῶ. Τὴ ἃ Ῥδά 5686: 
Τηπαοίεηοο. 

ῥέω, ἢ. ῥεύσω, Αἰΐϊο ῥυήσω, 
Ρ. ἐῤῥύηκα, ν. ῃ. 710 οι 
[ἀκίῃ ὕο ὅ8ῃ5. τοοῦ βεῦ, “ἴο 
ἤον ᾽Ἴ. 

ῥῖγος, εος ους5, Π. Οοἰά, 
“7, οϑέ. 

ῥυθμός, μοῦ, ἢ. Μφοαδιμεα 
ἐλη}16 ; 116 α 5176, ἐ1726. 

σἄγᾶρις, εως, ἢ. 4 λαΐολοέ, 
δαΐξέίε- απο, δὲϊζ ϑοα ἃ5 ἃ ννϑᾶ- 
Ρου ὈΥ ὑμ6 Ῥεϑιβίμηβ, ΝΜ οββυῃ- 
Οοαἱ, οέο. Τὺ 15 βαϊά ἴο 6 ἃ 
γνγοτα οἵ Ῥρυβίδῃ οὐἹρὶῃ, 

σάλπιγξ, (γγος, ἵ. 4. ἐγμηρ- 
οὗ ; 680. ὦ τυαν-ἐγιηιροί. 

Σαμόλας, α, Ὡ]. ϑαιποῖίαδ ; 
Δ ΔΘ ϑρ, ΠΟ τῦαλϑ βοηῦ 85 
ΟἿΘ οἵ 0Π6 Δι θα βϑδάουβ 0 {16 
ΘΙΠΟΡΘΔΠΒ ; 6, 14. 

σἄφ-ὥς, «ἂν. [σαφ-ής, 
“ ο]6α}, ἀϊδέϊηοῦ (““Αἴδον 
Π6 τηϑ 6} οἵ 86 σαφής"; 
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Π6Πη66) 1. Οἰθαγῖῳ, αἰδέϊποέϊῳ, 
ευἱάφηέϊνγ, τιαηὶ εδέϊῳ. --- 2. 
ἡγιλοιέ αἀοιιδέ. 

- Σεύθης, ουὅ, ἢ). ϑεμέλοδ; 8} 
Οαγγβίδη Ῥυποθ, ΠῸ ὈΥ͂ {6 
αἰ οὗ ἴΠ6 τουγαῖϊηβ οἵ {6 
ΔΥΙΩΥ οἵ 6 δὴ ΤΠουβαμᾶ, 
ὉΠᾺΘΡ ΧΘΠΟΡΠΟμ, τϑοονογθᾶ 
ὑΠ6 ἀογηϊ ΠΟ ἢ 5 ἔπ" ὉΠ} Ὑν Ὠ1Οἢ 5 
Ταύμον ΜΙ εοϑδαθς παὰ Ὀθβθὴ οχ- 
ΡΘΙ]θα. 

σημαίνω, ἢ. σημᾶνῶ, ν. 
σεσήμαγκα, 1. δἃοῦ. ἐσήμῃρα, 
ν. ἢ. [ἰκίη ο σῆμα, “ἃ 515- 
58] 7.3, 70 σῖυθ ἐΐδ δῖσπαΐ ;--- 
αὖ 2, 80 ΒΌΡΡΙΥ σαλπιγκτής 
(ὑτατηροΐθυ) ἃ5 ὕπ6 ϑαθ]θοῦ οὗ 
ἐσήμηνε; δια «εὖ 2, 12 οὗ 
σημήνῃ. [Ὁ 15 ἴο θ6 οὈβουνϑα 

᾿, σϊδήρ-εος, έα, εον (Αἰέϊο 
᾿σϊδηρ-οῦς, ἃ, οὔν), 84]. [σϊδηρ- 
5, “ἴροι 1 (“ ΟΕ, οἵ" Ὀεδϊοηρ- 
ἴηρ᾽ ὅο, ἰτΌη ἡ; Β6η66) λέαά6 οὗ 
γοῦν, ἰγοΉ-. 
᾿ς Σιλανός, οὔ, τι. ϑἰίαπιδ; ἃ 
ατθοκ βοούμβαυθι, ἃ παύϊνο οὗ 
ΑΨ Γδοῖα, ὙΠῸ τϑοοῖγρα ἃ Ργ6- 
βϑηὺ οὔ θη ὑ]θηΐβ ἔγομι ΟΥὙΤ Ὁ, 
ὍΡοΟη {μ6 νουϊποιαύϊομ οὐ 5 
ΡΙΌΡΠΘΟΥ ὑπαὺ ὑπ6 Κίηρ' ννουἹᾶ 
μοῦ ρἶνθ Ὀαυθ]6 σι μῖη ἔθῃ 
ἄδνϑ ; -τ-αῦ 6, 18 Χομορἤοη 
γοίουβ ὅο μ6 δοσουὰῃῦ οὗ ἔπε 
ἀΌονο τηδύξου, τ Ὠ1Οἢ Π6 Παᾶ 
ῬΙΒΨΙΟΌΒΙΥ οἴνθῃ ἴῃ ΒοΟΙ 1, 
οἷ. 7, ὃ. 18 
᾿ς Σινωπεύς, έως ; 566 Σινώπη. 

Σινώπη, ης, ἴ. δϑίπορδ; ὑπθ 
ὑπαῦ ποῦ ΟἾΪΥ 1 {ὑΠ|6 οα856 οὗ τηοβϑῦ ἱπηρουαηὖ οὗ ὕπΠ6 ατθοὶς 
[8 ῬΟΥΒΟΠΔΙ ῬΤΟΠΟΌΏΒ 15 ὕΠ6. Οἰδ165 Θϑία ὈΠ5ῃ6α οἢ ἔΠ6 5ΠΟΓ 65 
Θαθ᾽εοῦ οὗἨ {Π|6 γϑὺῸ οἰηϊδοα, οὗ {π6 Ἐπχῖπο (ΒΙδοΙς 368), 10 
Ὀαὺ 4150 ὙΠΘΏΘΥΟΡ ἃ γΟΙΌ ν᾽85 βι παἰρα οἢ) ἃ ῬΘηΙΠ5α]8 ΟἹ 
Ῥοϊηΐβ. οὖ ἴθ οαβίουηδυ" [ἢ οοαϑδὺ οἵ Ῥαδρῃϊδροηῖδ.--- 
ΘΙ Ρ]οΥμηθαῦ Οὐ ΟΝἾΟΘ οὗ ἃ Ηρπηοο, Σινωπεύς, έως, τη. «4 
ῬΘΥΒΟΗ. 'πιαπ 07 δἱπορὸ ;--- αν. : Τὴς 

σημήνῃ; 8. Ροῖ5. 5ίηρσ, 1. φιθη Ο7 δἱπορδ, ἐδ δἱπορθαηδ. 
801. 500]. οἵ σημαίνω. 

σϊγ-άω -ὦ, ἴ. στγήσομαι «πᾷ 
Ἰαΐον σϊγήσω, ῬΡ. σεσἴγηκα, 
1. 40}. ἐσίγησα, ν. ἢ. [σιγ-ή, 
ΚΒ] Θη0 6} ΤῸ ζδορ δίΐθησε, 
λοία ομθ᾽ 5 ρξαᾶοο, δε δἱϊθηΐ. 

σϊδηρᾶς, ἕδη. 66. ῬΙαν, οὗ 
σϊδηροῦς ; 566 σϊδήρεος. 

σϊδηρε-ία (ᾳαδατ15}11.), ίας, 

σϊτευ-τός, τόν, 6]. [ σττεύ- 
'ω, “ἴο ξαζτοη 7] «αξέοηθα, 
7αἐξεά, ζεα τ. 

σῖτα, ων; 566 σῖτος. 
σῖτος, ου, Π). (6 ρ΄. ΗΪα". 

σῖτα, ων, η.) 1. Ἡλεαΐ, σΟΥΉ, 
φγαϊη. --οῷ. Ἐοοά, υἱοίμαϊίς, 
᾿»γουϊδίοηδ. 
᾿ς σϊωπ-άω -ὦ, ἢ, σϊωπήσω, 

ἢ, Γσϊδηρε-ύω (αᾳυαᾶν!5}11.), “ἴο ἀπᾶ σϊωπήσομαι, ». σεσϊώπηκα, 
ὙΟΥΪΚ ἴπ Ἰροὴ ᾽᾽] 4 τυογζίηρ τη 1. δον. ἐσϊώπησα, ν. ᾿. [σϊωπ-ή, 
ἐγοῆ, ΝΥ ἸΘύμο ὉΥ τλΐηρ Οὐ ὁ 5116η66] ΖῸ ὅδ τη), δἰἰθηοο, ἐο 
Του οΊΏρ". ᾿ δε δἱϊοηέ, ἐο Ποϊᾷ οπθ᾽ 5 ρεαοο. 
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ὶ ἘΣ ἴοοΐΣ οτέ ον; 

6). 

ΨΟΓΑΡΌΖΣΔΑΛΔΥ. 

--Ξ- Ὁ. ἸΝ δ .: σκέλος, εο5 οὐς, ἢ. «4 ἴἰεγ. 
σκέπ-τομαι (ΤᾺ76 ἴῃ ΡἈΓΒΒ. 

«πὰ [}0.}, ἢ. σκέψομαι, Ῥ. 
ἔσκεμμαι, 1. 8δοῦ. ἐσκεψᾶμην, 
γ. υἱα.: 1. 70 ἰοοῖ οκέ, ἰοοῖ 
οαγεοξιίῳ.---, Μρηΐαυ : 170 
οοηδιαθυ, οἷς. [{τ. βᾶγὴθ στ οῦ 
8 σκοπέω ; 566 σκοπέω]. 

σκεῦος, εος ουὅς, ῃ.: ἴ. 4 
τυδδϑοῖ, ΟΥ̓ ἡηιρίθηιθηέ, οὗ δὴν 
κιηά.---2. Ρ]αν. : ΟΥ̓ δὴ ΔΓΙῺΥ : 
Βαρσφαφο. 

σκέψασθε, 2. Ρ615. Ρὶαν. 1. 
ΔΟΥ". ᾿πηΡ ΘΓ αῦ. οἵ σκέπτομαι. 

σκην-όω -ὦ, ἢ σκηνώσω, 1. 
ΟΣ, ἐσκήνωσα, ν. ᾿. [σκην-ή, 
“(4 ἰοῦ Ὁ} ΜΗ Το ρῥιτοἢ ἃ ἐθηΐ, 
ἴο ΘΠΟΔΙΏΡ᾿ ̓; Π6η06) 1. 70 ἰΐσυε, 
Οὐ ατρεῖΐ, ἃ5 ἴῃ ἃ ἐθηξ.--3. ΤΌ 

᾿ ἐοάφο, δεοέέϊο, ἐαζθ τ ΟἿ δ᾽ 5 
᾿ φιαγέε75. --ϑ. ΤῸ ἐποαηρ. 

σκηνών, οὔσα, οῦν, οοηΐν, Ρ, 
ῬΠ65. οὗ σκηνόω;-ττα! 8, 9 
σκηνοῦσι δ 6 τῆδ80, ἀαῦ. 
Ρίαν. 

Σκιλλοῦς, οὔντος, ἴ. δ'ζἐὶ 
ἄϑ:; ἃ ἴον οὗ ΤΥΙΡΏΥ]1, ἃ 
αἰξύνιοῦ οὗ ΕΒ. τὴ (μ6 Ῥεὶ- 
ΟΡΟΠδ585 (πον ὕπ6 ΜΟΙ). 

σκόλοψ. οπος, 11.: 
δέαζε,»αῖ6.---ὦ, ῬΙαν.: 
α ραϊζδααο. 

ϑέαζοο, 

σκοπ-έω -ὦ, ἴῃ Ὀοβῦ τυΡΊῦ 5 
αϑθα ΟὨ]Υ ἴἢ ῬΓ65. Πα ΠΏΡΟΓΓ. ; 
Ἰαΐϑυ ἢ, σκοπήσω, 1. δον. ἐσκόπ- 

σῆσα, Υ͂. ἢ. δὰ 8.: 1. Αοὔ.: ἃ 

ΤῸ ἰοοΐ ἰο οὐ αέ, ἐο οοηδίάθν ; 
5.6, 80;--αῦ 2, 20. ἐ0}1ἅ. Ὁγ 

οἴδλαδο εἰ... λᾶβεῖν 45 ΟΡ] οὔ. 

β 

183 

8. Το ἄεφερ α 
ἰοοΐ οιἱέ, ἐο «τὐαΐοΐ, ; 1, 9.---Ὁ. 
Το οοηδίαθ)"; 8, 22.---8, Μ|ά.: 
σκοπ-έομαι -οῦὔμαι, 8. 70 
οομδίαολ" ορὺ οὔθ᾽ 5 βοὶῦ; ἔο 
ἔμ71) ΟὔὐΘ7', ΟΥ̓ τυοὶρἧ, 1) ΟἼ6᾽ 5 
οὐὐῖν ηιϊηα ;---αῦ 2, 8 [0114, ὈῪ 
οἴαιβα πότερον . . . διαβίβᾶζειν 
α5 ΟὈ]οὔ.---;Ὁ, ΑἸομδ : 70 οοη- 
δι 467); 2, 20 [Κη ἰο ὅ'8}5. 
τοοῦ ΒΡΑφ, 6. οΟΥἹΡΊΠΑ4Ι] ΓΟΓΠῚ 
οἵας, “" ἴο 566, ὈΘο]α,᾽ φέο.]. 

σκῦτ-ἵνος, ἵνη, ἵνον, 86]. 
[σκῦτ-ος, ““Ἰοαῦμον᾽᾽] (“ΟΓ., ον» 
ὈΘΙομρίηρ ἴο, σκῦτος ᾿; ὨΘΠΟ6) 
ασο 9}, ἰφαέΐλεογ, ἰφαξῇογΉ, 
ἰφραέλεγ-. 

Σοφαίνετος, ου, τη. ϑορἤση- 
δέν; 8. αὐθοκ οὗ ϑέγιηρῃδ] 5, 
ἴῃ Ατοδαϊα, νῃοη ΟΥ̓ οοιῃ- 
ΤηἸΒΒΙοηΘα ἴο Γαδ Π]ΘΠ [ὉΓ 
Ὠ111. 

στάδϊἵ-ον, ου, ἢ. (ραν. τος. 
στάδϊἴ-α, ων, τ. ; 'νγθρ. στάδι- 
οι, ὧν, Ὠ}.}) [ στάδι-ος, ““δἰαπᾶ- 
ἴησ νη] (“Τπὰῦ ΜΒ] 
βύδπαθ ἢν πὶ ἢ; ΠΘη66) Α5 ἃ 
ἢχρα β5ἰαπααγᾷ οὗ Ἰθησίῃ : 4 
δέαατεην ΟΥ δέαα6 ΞΞ 600 ατθρεὶς 
ἔρρύῦ, οὐ ἃ τού οὐ ΘῸθ 
ΕΡΊΒὴ ἔθοῦ ;---αῦ 2, 4 στάδϊἵα 
ῖ5. Αοο, οὔ “Μίραβαγο οὔ ϑρβοθ " 

[8 991. 
στα-θ-μός, μοῦ, τι. (““ὙΠαΐ 

᾿ΜΜΙΟΙ 5ΟΡνΘ5 [Ὁ βίαπαϊηρ; ἃ 
βύδ παϊηρ-Ϊασα ἢ; Ὠθη66) 1. 

ἢ, 82.--Ὁ. Οπαγέον5, μαϊέϊησ-σγοιηά, οη- 
᾿ σαπιρηιθηέ ΤῸΥ 50] 1615, δέο.--- 
2. Τὰ Ῥοιβία : «44 δέαξϊου οὐ 
γεδύέϊηφ- ρίαοο, αὖ Μ ΏΪΟΠ {110 
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Κιηρ' Βαϊ ρα 1 ἐγανβ]]ηρ'.---θ, 
Α ἀαγ᾽ξ 7οἩΥ Εν ΟΥ̓ πιανοῖ, 
ὍΒΌΔΠΥ οἵ ὅ ρΡΑΥ ΒΔΏΡΆΒ ;---αὖ ὅ, 
1 σταθμούς 1ι5. Αοο. οὗ “Μοα- 
ΒΌΓΟ οὗ ὅραοοθ ᾿᾿ [8 99]. 

στάς, ἄσα, ἀν, Ρ. 2. δον. οὗ 
ἵστημι.. 

στα-υρός (ἀ͵55}1].), υροῦ, τη. 
στα, ἃ τοοῦ οἵ ἵστημι, (μααῦ.) 
““[ρ παπᾶ 7 (“ Τῇαῦ ψ Β] ἢ 
βίη 5 ἀρυϊρηῦ ; Π6Π66) “45 
εργίσηέ ραῖΐες οὐ δέαξε. 

σταύρω-μα, μᾶτος, ἢ. [ἴον 
σταύρο-μα; ἔν. σταυρό-ω, ““ἴο 
ἔθμοθ νὴ ῬΆ165, ἴο 1π20818- 
αἂρ 7 (“ Τμαῦ νυ Β10 ἢ 15 ἔθησθα 
ἢ 04165᾽; Π6η06) 1. 4 
»ίαοο ἡεμοθά εὐἱέδ ραΐθ8, οὐ 
δϑοιοα ὃψ α ραϊίδααο.---ὦ. Α 
»αϊδααο. 

στέαρ, ἄτος, π. Ζ) αέ. 
στέγ-η, η5, ἴ. [στέγ-ω, ““ἴο 

οοΥον] (ΠΒαῦ ν ΒΊΘἢ σον ει 8᾽"; 
Ὠ6η06) 1, 4 γοορζεά ρίαοε; ὦ 
οὐαμιδοῦ, γοοῆ. ----ὮὃὉ, ῬΙατν.: 
Ἡοιιδε5, αιυοἰἰη. 5. 

στέλλω, ἔ. στελῶ, Ρ. ἔσταλ- 
κα, Υ. ἃ. (“Τὸ βοῦ ἴῃ ογᾶβρι, 
ΔΙΤΔΏρΡΟ᾽᾿; Π6Π060) 1. 70 σεί 
γοαάψ, Πὲ οιέ, οφιΐρ.---. ἃ. 
Το ἀεδραΐο οἡ, αἢ εα:ρεαϊέϊοτ. 
--ὃὉὃ. Ῥάαβ5.: (4) 10 δέαγέ οἩ 
αν εφρεαϊέϊοη.---(Ὁ) 10 σο, 
φγοοοθά, 72ομῦηθν, τπαγοῶῦ.---- 
Ῥᾳββ.: στέλλομαι, Ρ. ἔσταλμα:, 
1. ΔοΥ. ἐστάλθην, 2. ἃοΥ. ἐστᾶλ- 
ην. 

στενός, ἦ, όν, «α]. Διαγγοιυ. 
στή-λη, λης, ἴ. [ἴστημι, ἴῃ 

πθαΐξ. ἔογοθρ, “Ὃἢο ίδμᾷ, 

.......ι........-.--΄-΄ρΠΠρὖᾷ. 5... ΄“΄“΄ὋὃἝἝἝἝἰἝ.-- -  ὄορ-ππππ|͵,0π|0 ΤτιττὌὌ--π5π|1 ΣὺΊὺὥ ῳ΄---’-ςςςς.. 

«Ὁ .ῳΨ.5-..............»...-. 

ΨΟΓΑδΟΖΣΑ͂ΡΜΥ. 

μγουρ τοοῦ στη) (“ Τμαύ 
ἽΜΈΙΟΙ βία μαβ Ἀρυῖρ ῦ ἢ; Π6Π66) 
Α4 οοϊωηι, οὐ ρύϊίανγ, Ὀθδυϊηρ' 
8 ἢ 1Π5ΟΡΕΡΟ]ΟΏ. 

στιζω, ἔ, στίξω, 1. 80Υ. 
ἔστιξα, ν. ἃ. (“ΤῸ ρεῖοὶς ;; 
8η06) 70 ἑαξέοο ἴμ8 Ὀοάγ, 
εἕο. ;---λῦ 4, 82. {1106 ρατῦ. Ρονῇ. 
ΡῬΆ55. 15. [014, ὈῚ Αςο. οὗ 
Βεβροοῦ (ἀνθέμϊα) [ὃ 981.--- 
Ῥαββ. : στῖζομαι, Ρ». ἔστιγμαι, 
1. τον. ἐστίχθην. ῖ 

στόμα, ἅτος,. (“ΑἸἸηου ἢ; 
Ὦ6Πη66) 1. 716 ἤαοο :---κατὰ 
στόμα, (οὐοῦ" ασαϊηδέ ἐδ ὕαοε ; 
ἱ, 6.)),Χαοθ ἐο ασθ πεῖ ομ6 ; 
ορροδὶέο, 2, 20.---ὦ, ΟΥ̓ ΤΟΟΡΞ: 
δ. Εγοηξ ἰΐπθ, 7γοηέ γαηζ, 
ἴγοπέ; 4, 22.--Ὁ. Τὴθ Τγοπέ 
ΟΥ̓ στα. 

στρᾶτε-ζἴα ({γ15}}1.}, ας, ἔ. 
[στρᾶἄτε-ύω (ἰ115}]}.}, ““ἴο ἔα Κθ 
ὑηῃ6 8614. (“Α ἐεακίηρ ἐπ 
ΠοΙὰ "; Βθης6) “4“| εὡρεαϊέϊοῃ. 

στράτευ-μα, μᾶτος, ἢ. 
[στρᾶτεύτω, “ἴο εκ {16 
ἢ614΄ (““ὙΠαῦ νν ΠΟ. ὕακο5 ὑ86 
ΒοΙὰ "; Βθη66) “4 αὐρῖῳ. 

στρατ-εύω, . στρᾶἄτεύσω,Ὀ. 
ἐστράτευκα,1. δον. ἐστράτευσα, 
ν. ἢ. [στρατ-ὄς, “δ Δυὴγ}] 
1. Νρυῦ. : 70 5676 77, ΟΥ̓ 7οἿηΉ, 
ἐδ αὐρῖῳ ; ἐο ἐαΐε ἐλδ "εἰά, 
φιαγοῖι, οο.---ὦ, Μια.: στρατ- 
εύομαι, ἴ, στρατεύσομαι, 1. ΔοΥ. 
ἐστρᾶτευσᾶμην, Ῥ. Ρᾶ88. ἴῃ 
"14, ἴογοθ ἐστράτευμαι: 170 
ἑαζο ἐλθ ποία ἔου Ομ 5. οὐ 
5611; ο φο ο"; ἀαοέϊυο δεγύυϊοο : 
ἔο 86706 ἃ 5 ἃ 501416}, 6έο. 
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στρᾶτηγ-ἵἴα, ἴας, ἔ, [στρατηγ- ἰ δουύποιηῃ ατγθθοθ, τ ἃ ἐον", 
ὁς, “ἃ βθῃρ1Ὰ]᾽) (“ ΤῈΘ αὐ8]- ᾿τηοὰαμῃΐαϊη, δηα ἰακ οἵ {πῸ 
ἰῦγ, δἕο., οὗ ἃ στρατηγόξ ; [5816 Π8Δ1η6] ΟΥ̓, οὐ δοίοηίη 
Ἰθ6η66) 1. ΟΘ΄οηογαϊδἠΐρ. -- ὁ, ἐο, δίψηιρδαῖειδ; δέψηιρπαί- 
7.6 ο[)106 οΥ ροϑέ οὐ α φεπογαῖ;  ταΊ..--- Α5 δαθδύ.: Στυμφάλιος, 
ἔΐε οοηιριαηα οὗἉἨ ἈΠ ΔΥΤΩΥ͂, θέο. ου, γῆ. «4 γιατ ΟΥ᾽ ϑέψηιρλαζεδ; 

στρατ-ηγ-ὅός, οὔ, τη. [ὃ ὦ ϑέψηιρπαϊϊαη. 
στρατ-αγ-ός; ἔν. στρατ-ὄς, 8} 2. Στυμφάλϊος, οὐ; 860 
ΔΙΊῺΥ ᾿᾿; ἄγ-ω, “ἴο 1εα4 "] Α 1. Στυμφάλιος. 
ἰϑα( δ)" ΟΥ οοτηηιαηθ)" ΟΓ αθ σύ, σοῦ (ρ]αν. ὑμεῖς, ὑμῶν), 
ΟΥ̓ ; ὦ φεπεγαΐί. ῬΙΟΙ. Ῥ6 18, Ζλοῦν, ψοῦι ;---ῦ 6 

στρᾶτ-ἴά, ἴᾶς, ἢ, [Δῃοίμου ᾿ ρ6ῃ., ἀδῦ., ἀπ 800. Β'ῃρ', ΔΙῸ 
Του] οὗ στρατ-ός, “ΔῊ ΔΙΥΏΥ) υϑρᾷ 4150 ΘΠΟ] ΠῚ ΟΆ]]Υ [ἀἸκῖη ἕο 
Α οοἰϊοοέοα αὐ} ΟΥ̓ 7076; ὦ ὅδ. ψι-δληιαά!. 
λοϑδέ, οἷο. συγ-κἄθημαι, ν. τηἱᾶ. [ον 

στρᾶτι-ώὦτης, του, τη. συν-κἄθημαι; ἔν. σύν, “ἴο- 
[στρᾶτὶ- ά, ““ 8 Δ᾽] (“ Ομ | σούῦμον ᾿; κἄθημαι, “ἴἋἢο 510 
τηδ 6 [Ὁ Δ. ΔΥΤΩΥ ἡ; ΠΟΠς6) «4  ἀονῃ "7 ΟΥ̓ βϑνϑιῦὰ] ῬΘυΒΟΗΒ: 
δοίαϊογ. ΤῸ 51ὲ αοιυῆ, οὐ ὃς δεαΐεα, ἐο- 

στρατό-πεδον, πέδου, Ἡ. | χεέΠε)". 
[στρατ-ὄς, (ἀποοιίν. φ6}.}} συγ-κἄλέω -κἄλώ, ἢ, συγ- 
στρατό-ος, ““ ΔΥ) ἈΡὨΊΥ ᾿; πέδον, κἀλέσω, Ὀ. συγ-κέκληκα, 1. ΔΟΥ. 
“φγουπα᾽)} (( ατουμᾶ Ὀε]οηρ-  σὔν-εκᾶλεσα, ν. ἃ. [Ὁ συν- 
ἴῃρ ἴο ἃΠ ΔΙΙΩΥ ἢ; Π6η66) 4 καλέω; ἔτ, σύν, “ τορούμον ἢ; 
οαηιρίησο-φγοιηά, οαηῖρ, εἢ- καλέω, ““ἴο 6Ἀ}11 ΤῸ σοαἰί 
οαηιρηιθηΐ. ἐοφεοί 67, αδϑδϑηιῦζο, 

στρωματ-ό-ϑε-σμον, σμου,), συγ-κάμπτω, ἔ, συγ-κἄμψω, 
ἢ. [στρῶμ-α, στρώμᾶτ-ος, “ἃ (1. 201. σὔν-ἔκαμψα, ν. ἃ. [ἔον 
τη ίγοϑβ, Ὀθα ; ἴῃ Ὁ]υν. ἃ}} συν-κάμπτω; ἔν, σύν, “ἴο- 
ὑπαῦ 15. ΘΟ ρΥΙβθα ἀηᾶθν ἐη6. ρϑίπον᾽᾿; κάμπτω, “ ἴο Β6η᾽᾽] 
ἔρνη ““ θεϑάϊηρ' "΄; (ο) οοπποοῦ- 710 δομὰ ἐογείλου: --- συγ- 
Ἰηρ' γον 6] ; δέ-ω, “10 Ὀϊηα 07 κάμπτειν τὸ σκέλος, ἔο δοηά 
ξαϑύοη᾽ 7 (“ ΤΠαῦ ν]οἢ Ὀἱμᾶξ, ἐλ6 ἰθῳ ἐοφοίλον, Ἰ. 6. ἐο δεμά 
οἔο., Ὀβαἀτη ρον"; 1.6.) 44 Ἰοαῦῃουῃ ἐλ ζηθο 7οϊηέ, 8, 10. 
ΟΥ πθὴ δαοῖ ἴῃ ψΐοῖ Ὀοααηρ συγ-χωρέω -χωρώ, ἢ, συγ- 
γᾺ5 Ραῦ ἃμα {ἰοἃ ὰρ ; ὦ δεά-  χωρήσω,]. δἃογ, σὔν-εχώρησα, 
αϊη-δαοζ; 4, 18. γ. ἢ. [0 συν-χωρέω; ἔν, σύν, 

1, Στυμφαλ -ἴος, ἴα, ἴον, 84]. , “ ἰοροῦῃον""; χωρέωρ,ρ ““ἴο 
[Στὐμφᾶλ-ος5, “ϑύγτρῃ]αΒ᾽᾽; 1 Θολη6 ἢ] (“Τὸ οοη16 [ορϑῦμον"); 
ἃ αἰβίγιοῦ οὐ Ατοδᾶϊα ἴῃ ᾿ἤθησθο, ““ἴο τηδῖζθ, ο7" οἵνϑ, 
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ὙγᾺΥ  ἴο ἃ ΡΘΙΒΟΙ ; ἢ6η66) 7Ὁ 
ψὶοία, φίυθ τυαν. 

συλ-λαμβάνωη, ἢ συλ- 
λήψομαι, Ρ. σὔν-είληφα, 2. Δογ. 
σὺν-ἐλᾶβον, ν. ἃ. [ἴὉ᾽ συν- 
λαμβᾶνω; ἔν. σύν, ἴῃ ““δὺυρ- 
τηθηὐαῦϊνο "ἢ ἔογοο ; λαμβάνω, 
“τοίακο᾽ (“Ἴο α Κα ὑμουουρΊι- 
Ιγ᾽; Πθη66) 7Ό ἰαψ λοϊά οἕ, 
δ6ῖΖ6, οἷο. ;--ταῦ 1, 1ὅ τοῦ συλ- 
λᾶβεῖν 158 νΘΥΌ8] βαϊβύ. οἵ 016 
(ἀθι"ν. οαξθ (5681, ὅδ, πο. 2) ἀ6- 
Ῥϑῃάθῃῦ οἢ ἀμελήσας [ὃ 111]. 

συλλεγῆναι, 2. δοῖ. ἴπηξ, 
Ῥᾶ55. οἵ συλλέγω. 

συλ-λέγω, ἢ. συλ-λέξω, Η 
σὺῦν-είλοχα, 1. δον. σὕν-έλεξα, 
ν. ἃ. [ἴον συν-λέγω ; ἔν. σύν, 
““ρσοῦμου ἢ Φ λέγω; ..“4ὸ 
σαῦμον᾽᾽] 710 φαέΐο)" ἐοσεοέλογ, 
οοἰἐεοέ.---Ῥ 55. : συλ-λέγομααι, 
ῬΡ. συλ-λέλεγμαι «πὰ σῦν- 
είλεγμαι, 1. 80}. σὔν-ελέχθην, 
2. Δ 1, σῦν-ελέγην, 2. ἑαί. συλ- 
λεγήσομαι. 

σύλλογ-ος, οὐ, τῇ. [ἴὸγ 
σύλλεγ-ος ; ἔν. συλλέγ-ω, “ἴο 
σαῦμον ἰοσούμον 1 (““ΤΠαῦ 
ὙΠΟ ἢ 15 ραῦμουοα ὑορούμου ἢ 
Π6η66) ΟΥ̓ Ρούβοῃβ: “4 σαέλε)- 
ἡηφ, τιϑοέϊη, αϑδϑϑηνδίν, σ6οΉ- 
ΘΟΊ.7,86. 

συμ-βουλεύω, ἢ, συμ-βουλ- 
εύσω, Ρ». συμ-βεβούλευκα, 1. 
01. σῦν-εβούλευσα, ν. Ἡ. Δ 4 ἃ. 
[ἔοῦ συν-βουλεύῳ ; ἴν. σύν, 
“ανἰῦ}} ἦ; βουλεύω, ““ἴο οουῃ- 
5611 (“ἸῸ οουμβθὶ ψ10}} 
ἀηοῦμθ. ; Πθη06) 1, Νρυῦ.: 70 
φίυθ αὐὐΐοθ οὐ σϑοιηδοί; έο 

ΝΟΓΑδΟΔΑΔΜΥ͂. 

ααυΐδο, οοἰηϑεῖ.--τ͵ Αοἴ. : ΤῸ 
ααυΐδο, σοι ηδεοῖ, ΟΥ̓ ἡοοοηοηα 
Ἢ ,ὑμῖηρ; :π- 6, 4 συμβουλ- 
εύοιμι, ἃ δοκεῖ ΞΞ συμβουλ 
εύοιμι ἐκεῖνα, ἃ δοκεῖ; οἵ, 1. ὅς, 
η0. 1, ἃ, (0).---Ἃ. Μιά. : συμ- 
βουλεύομαι, 1. δο:. σῦὔν- 
εβουλευσᾶμην, (“Τὸ σουῃβοὶ 
ἴον ΟἹΘ᾽ 5 561 τνῖῦἢ ΔΠΟΌΠΘΥ ἢ 
ἢ6η66) Αἰομο: 70 αε αατυῖοο 
ΟἹ σοιιηδοῖ. 6, 2, ἴῃ ὑΏ10} 
ῬΔΙΔΟΤΔΡἢ ὑΠ6 δοῦ. 4150 ΟΟΟΌΓ5. 

συμ-βουλή, βουλῆς, ἢ. [ἴον 
συν-βουλή; ἔν. σύν, “ἴο- 
σοῦμον ᾿; βουλή, ““σου86] ] 
(““ Οσαμ561 ἰοσοῦμου νυ 8Δ}- 
οὔθ ον ἦ; ἤθη66) Οὐριηδοῖ, οὐ 
αὐυΐοε, σίνθϑῃ ;-πταῦ 6, 4 {πθ 168 
Ι5. Δ Δ᾽] 50 0 ἃ ΘΟΙΏΙΏΟΙ 
αὐ ῖς ργόνουῦ, ἱερὸν ἢ συμ- 
βουλὴ χρῆμα, ““Δἄνίοθ. 15 ἃ 
βαογοα ὑμϊηρ' ᾿᾿; ΠΟ ΤΘΔἢΒ 
ὑπαῦ ἀἄνιοθ οαρηῦ ἤθνον ἴο Ὀ6 
βίαι ηρα ἢ ΙΠΒΙΠΟΘΥΥ ΟἹ 
[Ἀ]Ξθῃοοά. 

συμμᾶἄχ-έω -ῶ, ἢ, συμμᾶχ- 
ἤσω, 1. Δἃ01. σὔνεμᾶχησα, ν.Ἡ. 
[σὐμμᾶχ-ος, “δὴ 41] 170 
δ απ αἰΐψ, ἐο ὃ6 ἐη αἰἰίαησθ. 

συμμἄχήσας, ἄσα, αν, Ρ. 
1, ἕογ. οἵ συμμαχέω. --- Α58 
ϑαθβύ,: συμμᾶχήσας, αντος, 
τη. 1 Ατῦ.: .1716 τὐἦο ἦαϑ 
εου α'ν αἰΐμψ : --- τοῖς συμ- 
μαχήσασι τῶν Μοσσυνοίκων, 
ἐο ἐΐοδο ΟΥὗἹ ἐλ6ὸ οδεψποοὶ 
εὐῆο δαά ὀεοη (ἐλεὶγ) αἰἰὲθ5, 
4, 80. Ηεια Μοσσυνοίκων 15 
ἃ Ῥαγυτινο θη. Τὴ Μοββγῃ- 
ΘΟ π5 βρθοιῆθα ἃγθ ὕῃοξθ 
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τηθηὐοηθα αὖ ρῥγθοθάϊηρ' 566- [ συμ-πίπτω, ἔ. συμ-πεσοῦ- 
(Ἰοη5 8, δῷ. μαι, Ρ. συμ-πέπτωκα, ν. Ἢ. 

συμμᾶχ-ἕα, ἴας, ἕ. [συμμᾶχ- [[ὉΥ συν-πίπτω ; ἔν. σύν, “ ἴο- 
ομαι, “ἴο ἥσῃῦ ΔΙοηρ νυ] Ὁ} Ὁ ἃ σούμου ᾽᾿; πίπτω, ““ἴο [Ἀ]]}] 
ῬΟΙΒΟη} (“ἃ ἤρθίϊπηρ Δ]οηρ (“ΤῸ [11 ἐορθῦμον ἢ; Π6Π00) 
ὙΥ ἢ Ὁ ἃ ῬΘΥβΟΩ ; Ὠ6η06) 45 Οα μουβο: 70 γαϊ ἴῃ; 2, 24. 
αἰϊίαηοο. 

συμ-μᾶχομαι, ἴ συμ-μαχοῦ-. 
μαι, Ῥ-. συμ-μεμᾶχημαι, 1. 80}, 
συν-εμαχεσᾶμην, ν. νηϊά, [Ὁ 
συν-μᾶχομαι; ἔν. σύν, ““ἴο- 
ΘΘΌΠΟΥ ο7" ὉΙοΩρ' νἱ. Ὁ; μᾶχο-᾿ 
μαι, “ἴο σι ΥΥ16} θαῦ. οὐ, 
Ῥοβοι: 1, ΤῸ σἠξ αἰοηρ υἱέ 
ἃ ῬΘΙΒΟΙ ; ο ὧδ αὐ αἰΐψ ΟΥ̓ 
αταϊζίαγῳν ἐο.---ὦ. 10 δΔείρ, 
δ οοΟΊ)", αἱα, αϑϑ8ὶ5έ. 

σύμμᾶχ-ος, ον, Δα]. συμ- 
μάχ-ομαι, ““ἴο 6. 8δη Δ]}}γ ᾽] 
«466, οοηγοαογαΐο, ατιαϊϊανν; 
ιρλέϊηρ ἐοσοίλο)" ευἱέδ ΟΉ6 οΟΥ 
ΟἽ; Οἠδ᾽ 5 5δϊῖ46: 4, ἤ.--ι 5 
ϑαθδύ.: σύμμαχος, οὐ, 11. 
“" αἰϊυ, σοηγοαογαΐο;---ῬΊαν, τ᾿ 
«Αἰ65; 4, Θ. 

συμ-πᾶρασκευδζω, ἢ συμ- 
πᾶρασκευᾶσω, ν. ἃ. [Ὁ συν- 
παρασκευᾶζω; ἔν", σύν, “ἴο- 
Θοῦθον ν᾿; πὰρασκευᾶζω, 
“ἐἴο σοῦ γον ᾽] 70 σοέγοαάψ 
ΟἹ »7ερα76 ἐοσοίλε)", οὐ ἐη σοη- Ὁ 
7μηοέϊοη, τὐἱέ, ἀποῦπον, δέο. ; 
ἐο 7οϊη,, οὐ α8ϑ͵5έ, ἐῃ ργουϊαϊησ,, 
οὔο. 

συμ-πέμπω, ἢ. συμ-πέμψω, 
1, δοὺ. σὔν-έπεμψα, ν. ἃ. [ἴον 
συν-πέμπω ; ἔν. σύν, ““ζοροῦ ον 
ΜΙ} ἢ; πέμπω, “Ἃἴο 56η4᾽ 
70 ϑδοηὰ ἐοσοέλον" εοὐἐδ, ἐο 
ἀοεραζοῖ, αἰοηρ εὐἱέζ, 

συμ-πράσσω (Αἰίϊο συμ- 
πράττω), ἴ. συμ-πράξω, 1. λον, 
σὔν-ἔπραξα, ν. τ. [ΤῸ συν- 
πράσσω; ἔν. σύν, “νὴ ἢ"; 
πράσσω, ““ἴο ἀο᾽] (“10 ἀο 
ν᾿ ἃ ῬΟΥΒΟῚ ; ἢ6η66) ΝΥ ΤΌ 
Αοο. οἵ {πϊηρ' ἀμ )80, οἵ Ροῖ- 
580η: 170 «0-ορογαέθ εὐἰέξλδ ἃ 
ῬΟΙΒΟῚ 67) Ξουηθὑ ηρ᾽; ἔο λείρ, 
αἷα, αδϑῖδέ ἃ ῬΘΙΒΟΠ ὁ) 5Ο1η6- 
{πϊηρ᾽;-ταῦ ὅ, 285 συμπράτ- 
τοντες αὐτῷ, ὧν ἐπιθυμεῖ Ξξ 
συμπράττοντες αὐτῷ ἐκεῖνα, 
ὧν ἐπιθυμεῖ; 566 1, ὅς, πο. 1, 
8. (Ὁ}» 

συμ-πρέσβεις, εων, τη. Ρ]8}. 
(ο"]ν) [ἴῸΣ συν-πρέσβεις ; ἴζι". 
σύν, ““Τορούπον "; πρέσβεις, 
“ς ΔΙ ΑΒΒΔΟΙΒ ᾽᾽] (“ ΑἸηθαββα- 
ἄοΥβ ἰορούμον ᾿᾿; ὁ, 6.)  οϊζοιο- 
αηιδαδδαάοῦδ. 

σύμ-φημι, 2. δοῦ. σὔν-ἔφην, 
ν. ἃ. [101 σύν-φημι; ἔν. σύν, 
“{ορρῦῃου νι ᾿; φημί, “το 
βὰν ] (“ἼἸῸ 5.0 τορϑῦθον 
Ὑν ἢ ᾿᾿ ἃπούμου ; 666) 70 
᾿αϑϑθη ἐο, οοηοοάς, σγαηέ, αἰίοιυ 
Ι τ᾽ ΐηρ; ;. 8.8. 
᾿ς σύν, ρῬγῈρ. νἰῦ ἀας, οαἱν: 
1, Ἰνιέξι; ἐορ οέδεο)" οὐ αἰοηῦ 
τοἱέδ,. -τ- ἢ, 71. οοπηοαῖοη, οὐ 
οοη)ιηοίϊοη, ευἱέδ,; 1) ΘΟΉνηΔΟΉ, 
«οἱέξ.--ὉὦἜὁ.« Ἡγιέδ, οὐ ἐδ δῖαθ 
᾿ οὐ, ἐν αἰἰίαηοο εὐἱέϊ; 4, 80. 

᾿ 
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-4. ὙΥ1ῸῈ ΔΟΟΘΘΒΟΥῪ πούϊοη οὗ 
Π6Ιρ, οέο.: Ἡσιέμ ἐΐδθ δλοῖρ, 
αἱά. οΥ διοδδίηρ ο7; ὃν ἐΐδ 
7ασου" οΓ; 8, 19. 

σὔνάγδγεϊν, 2. 8ον. ᾿ηξ, οὗ 
σὔνἄγω. 
-σὔν-άγω, ἔ, σῦν- τάξω, Ρ. 

σὺν-ῆχα, 2. δοῦ. σῦν- ἡγδγον, 
ν. ἃ. [σύν, “ ̓ ξοροῦμον "ἢ; ἄγω, 
“1ἴἢ0 Ὀγϊηρ᾽ἢ 
τορσοῦμου ᾿; ῃ6 166) ΟΥ̓ ῬΘυβ0Ώ8, 

- 

σὐνεισέπεσον, 2. 8δοΥ. ἱπα, 
οὗ σὕνεισπίπτω. 
αὔν-εισπίπτω, 2. Δογ. σὔν- 

εἰσέπεσον, Υ. ᾿. [σύν, ““ἴο- 
σοῦμον, αὖ ὕπμθ 5816 ὑϊηθ᾽ 
εἰσπίπτω, “ἴο 811] ἱπέο "ἢ; 
ἤρησθ, ὶῦ ἢ ΔΟΟΘΘΒΒΟΙΎῪ πούϊοη 
οἵ ν]οϊθηδθ, ““ἴο γταβὴ ἴηἴο ] 
10 γιδ ἐοφοέθ),, ΟΥ αὐ ἐΐι6 

[16 ᾿νυΐῃς ᾿ϑαηῖα ἐΐηϊο, ἐπέο. 
σὐνέκαμψα, 1, δοὺ. ἱπὰ, οὗ 

Δ ΘΒΒΘΙΏΡΙΪΥ, δέο., ἃ5Ξ ΟὈ]θοῦ : ̓ συγκάμπτω. 
10 ὀγϊησ ἐοσοίϊιον" ἴου ἀθ-. 
᾿θογαύϊοη ; ἐο σοημυθῆθ, οαἰἴ᾿ 
ἐοσοέ6)". 
σὕν-ἄκούω, ἢ. σῦν-ἄκούσομαι, 

ν. ἃ. [σύν, “Ὀοσοίῃοι, 1 οοΠ- 
γ0}}; ἀκούω, “ἴο Πραν᾽ 
(“Τὸ Πθδυ ἴῃ σομηηοη ἢ; ὨΘΏ66) 
Τὸ ἦθαν γέμα :---ἀλλήλων. 
σύνήκουον, ἐλθῳ ηιριξμαϊ 
λραγὰ οἠδ αποΐδε), ΟΥ ἐδεψ 
ζοφαγά φαοΐ, ἐδ οἐδλοῖ, 4, 51. 

σὔν-ἄναβαίνω, 2. δΔοΥ. σὔν- 
ἄνέβην, ν. πῃ. [σύν, ““ Τορ μον 
γτῦ1᾽᾿; ἀνᾶ βαίνω, “ἴο σῸ ἀρ] 
(“Τὸ σὸ ὺὑρ ἐορσοῦμου ψτ ἢ ἃ 
ῬΘΥΒΟΝ ; Π606) 70 σοσοηιραην, 
ἔπη, φοΐπρ τ} ἴο ἃ Ῥῖδοο ;--αὖ 4, 
16 Ὁ6 γϑίδιθμοο ἰ5 ἐο ἐποξθὺ 
ΟΥὐθοκα γΏὴΟῸ ἃ16 βρθοϊῆρα εὖ 
[6 ὈρρΊ Πρ" οὗἩ [Π6 5θοὔϊ η. 

σὔνανάᾶβάς, ἄσα, ἄν, ΡῬ. 
᾿επιτρίψω, 1. ἃοΥ. σὔῦν- επίτριψα, 2, δοῦν. οὗ σὔνἄᾶναβαίνω. 

σὕν-εκπορίζωο, ἔ σῦν- 
᾿εκπορϊῷ, 1. ἃογ. σῦν- -εξεπόρἴσα 
[σύν, ““τοχοῦμου. υνἱῦ "ἢ; ἐκ- 
πορίζω, “ ἴο ΒΌΡΡΙΥ, ξανη 5} "ἢ 
(“Τὸ ϑΌΡΡΙγ, οὐ {ὈΓΗ]5Π, 
ἐορσϑῦμου νυ ὉΠ Δ οῦΠ ον; Π6η 66) 
ΠΕ Αοο. οὗ ϊπσ' ἀμα 1) αῦ. 
ΟΥ̓ Ῥούβοι : 70 πεῖ, ΟΥ ἕαζδ 

| .ραγέ, ἐν διιρρίψτιηρ, οὐ Κμηϊδἢ- 
ἔμ, βοιηθύῃϊηρ' ἐο ἃ ῬΘΊΒΟΩ ; 
ἕο ἡεῖρ ἐο ργουΐάίο, ΟΥ̓ ῬΥΟΟΙ6, 
᾿βοπηθίἰαρ; ἔῸΥ ἃ ῬΘΊβοη. 

σὕνέλεξα, 1. 80. 
συλλέγω. 

σὔνελθών, οὔσα, ὀν, Ῥ. 2. 80Υ. 
οἵ σὔνέρχομαι. 

σὔνέπεμψα, 1. δοὺ.. 1ῃᾷ, οὗ 
συμπέμπω. 

σὕνέπιυπτον, προγέ, 1η4, οὗ 

1η4. οὗ 

| ̓ συμπίπτω. 

σὔν-επιτρίβω, ἔ, σῦν- 

σὕνέδρᾶμον, 2. δον", ἱπά, οὔ ν. ἃ. [σύν, ἴῃ ““ ΞύγΘΡ ΠΘ ἢ ΠΡ; 
συντρέχω. ἴοτοο; ἐπιτρίβω, ἴῃ ἴοσοθ οἵ 

σὔνεθήρων, οοπίν, “0 ΤΠ οΟ" αἀοβῦσου 1 170 
1η4. οὗ συνθηράω. ᾿γαΐη, ΟΣ αοδέγου, εἰὐέεογίψ. 

σὕνείποντο, 8. Ῥοῖ5. ρίαν. σύὔνεπιτρῖψαι, 1. δον. ἰμῇ, 
ΡΟ ΓΕ, ̓ ηά, οὗ σὔνέπομαι. 

ΡΟ ΓΕ, 

: οὗ σύὔνεπιτριβω. 
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σὔν-έπομαι, ἱπηρονῇ. σῦν- σύὕν-ίστημι, ἔ, συ-στήσω, Ὁ. 
εἰπόμην, Υ. τηϊᾶ. [σύν, “ἴο- (Ἰαἴ6) σὺν-ἐστᾶκα, 1. 801. σῦν- 
σϑῦμον ἢ "ἢ; ἕπομαι, “ἴο έστησα, 2. 80. σῦὕν-έστην, Υ. 
[Ό]]ονν "7 (“Τὸ [Ὁ]]ονν ἐορϑῦμου ἃ. μὰ ἢ. [σύν, “τοροῦμον ἢ; 
αἱ ἢ; Π6η66) 7Ὸ 7οϊίοιυ α΄ ἵστημι, ““ἴο τη ἐο βἰδμῃᾶ ; 
ἐδ βαηὶθ ἔΐηιθ6, ἐο 7οϊϊοιν ᾿Εἴο 5ἰαῃα 1 1. Αοὔ.: Τὴ ὈΓ68., 
οἰοϑεῖψ. τρονῖςς 1. Τὺ. δον {519 

σὔνεῤῥθήκεσαν, 9. ΡοΙ5. Τηλῖα ἴο βίαῃᾷ ἰοροῦῃον; 
ῬΙαν. Ρἰαρ. ἱπά, οὗ συῤῥέω. 6166) 1, 70 ρίαοσο, ΟΥ̓ δοέ, 

σὕν-έρχομαι, ἔ, σῦν-ελεύ- ἐοφοέϊο)".---ὦ. ΝΘαῦ, : Πὶ ρΡονῇ,, 
σομαι, Ὁ. σὔν-ελήλῦθα, 2. 80». Ῥ]αΡοΥ ,, 2, δοὺ.: ΟΥ̓ βϑνογὰὶ 
σὔν-ἢλθον, ν. γηἱᾷ, [σύν, ““ἴο- ;ῬΟΥΒΟΙΒ: 710 δέαπά ἐορφοίλον; 
σϑῦθου ἢ; ἔρχομαι, ““ἴο ΘοΠ16᾽ ἐο 7γογηὰλ ἐοηιδοίυθδ, οἴο., ἑηΐο 
70 σοῆϊθ ΟΥ πηιθοέ ἐοροίδεογ"; α δοάψ; ἴ, 16. --- 8, Ῥαβ5. : 
ἔο αεϑοηιϊθ. σῦὔν-ἰστἄμαι, Ρ. σὔν-ἐστᾶμαι, 

σὕνεώρων, οομὐν!. 8. Ρ618. 1. δον. σὔν-εστἄθην. 
Ῥίαν. προυῖ, ἱπα, οὗ σύνοράω; σὕν-ομολογέω -ομολογῶ, ἵ. 
2, 18. σῦν-ομολογήσω, 1. 8δοῖ. σῦν- 

σὕν-ἤδομαι, ἔ, σὕν-ησθήσο- ᾿ ὡμολόγησα, ν. ἃ. [σύν, “108; 
μαι, 1. ον. σὔν-ἤσθην, ν. τη], ὁμολογέω, ἴῃ ἴογοθ οὗ ““ἴο 
[σύν, ““Τοσοῦμου να); ἥδομαι, ἀργθ8 Ὡροῦῦ" ἃ ὑμ1η0] (“Τὸ 
“0 Ῥ6 ΡΙθαβϑᾶ, ἴο ψὑϑ]οῖοθ ᾿᾽] ἀρΎθ6 νυ (μοῦ !6 1) ἀθοσῦ᾽ ἃ 
(“Τὸ Ρ6 ρ]οαβθᾶ, οὐ' τοῖο, ὑμῖηρ; ἤθη06) ἢ Αοο, οὗ 
τοσϑύμθο ψῦἢ ἢ ΔΠΟΥΠΘΙ ; ὑλϊηρ' ἀπα )αῦ. οὗ Ρούβοῃ : 7Ὸ 
Ὦ6η66) Αἰἴοημα: Ζ7ΖῸ ο1761 60η- σοη16 ἐο ἐθ7 18 «υἱέδι., ἃ ῬΟΥΒΟῚ 
στγαΐζιίαΐϊοηδ. αϑοιέ ἃ Ὁμϊηρ ; ἕο ετπαογέαζε 

σὕὔνῆλθον, 2. Ὧο᾽, ἱπᾷ. οὗἨὨ οὐ φησαφθ εὐἰέΐ, ἃ ῬΟΥΒΟῚ ἕο 
σὕνέρχομαι. ἄο βοτηθυμίμπρ; 7, 1. 

σὔνησθησόμενος, ἡ, ον, Ῥ.-͵ σὔν-οράω -ορῶ, ' σὕὔν- 
ἰαύ. οὗἨ σύὔνήδομαι: ΕῸ7 ἐδ ὄψομαι, Ὁ. σὔν-εώρᾶκα, 2. Δογ. 
»ι)0ρο586 9 οὐεγίηφ (ἐλεὶγ) σὺν-εἴῖδον, ν. ἃ. [σύν, “ αὖ {86 
οοηφταἰμϊαΐξίοηδ; ὅ, 8. 5816 ὕϊπιο, τοσϑύμου ""; δὁράω, 

συνθέσθαι, 2. 80». ἴῃ, χη.) ““[ο 566] ΤῸ 866 αὐ ἐδ δαηὶθ 
οἵ συντἴθημι. ᾿ς ἤηι6 ΟΥἩὨ ἐοσοέδ6᾽.. 

συν-θηράω -θηρῶ, ν. ἢ. συν-τἴθημι, ἔ,. συν-θήσω, 
[ σύν, ““Τορούμον ᾿᾿; θηράω, “ἴον. ἃ. [σύν, “ τορεούπον ἢ; τί- 
πη} 70 λιμνέ ἐοσοί67,, ἐο θημι, ““ἴο ρναῦ 7 70 γιέ, οΥ 
7οἵη ἕη ἐἦδ οἤαδ86 ;---αὐ8,10 [π6 ρίαοο, ἐοφοέλε:".---ΝΠ1ἃ. : συν- 
τη ρογ θοῦ ἀθηοῦθϑ ἃ οὐβύοιηδΥ τἴθεμαι, 2, δον. σῦν-εθέμην, 
δοίη. (“Τὸ ραὺ ἰοροϑῦμου ἴον ΟὨ Θ᾿ 5 
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561 τι βοὴθ οὔθ εἶβθ; σύ-σκην-ος, ον, Δα]. [ῸΥ 
Ἠ6Π66) 7Ὁ ασΥεο τ ροΉ οὐ αδοιέ; σύν- σκην-ος; ἔν, σύν, “πὶ; 
719. σκην-ή, “4 ὑοηῦ ᾽7 (“ Ηνίηρ; 
συν-τρέχω, ἢ. συν-δρᾶμοῦ- αἰθηΐ τ᾽ Δπούμου οὐ" Οὔ 6.5; 

μαι, ΒΟΠΊΘΟΙΙΩΘ65 συν-θρέξομαι, ἸΙΘΏ66) 71υϊηρ τη ἐλθ δα 116 
2. 80}. σῦν- “ἐδρᾶμον, γ. ἢ. [σύν, ἐφμέ.--- Α5. Βυιθκι. : σύσκηνος, 
“ τορσϑίῃονρ᾽᾽; τρέχω, “ἴο τὰ] οὐ, τη. (“Οπθ Ἰ᾿ἰνίηρ ἴῃ ᾧῃ6 
ΤῸ 7 Μη ἐοσοέλ Θ᾽". ΒΒ Π16 ἔθη»; ὨΘΗ66) «4 δο" 466, 
συῤ- -βέω, ἔ, συῤ-ῥυήσω, ΡῬ. "1688 ηϊ1αΐ6. 

σὔν- εῤῥύηκα, ΡὈΙαρονῖ, σῦν- συστάς, ᾶσα, ἄν, Ῥ. 2. δον. 
εῤῥυήκειν, ν. ἢ. [Ὁ συν-ρέω ; οὗἁ σὕνίστημι. 
ἔν, σύν, ““τοροῦμου ; ῥέω, “ἴὦ συχνός, ή, όν, κα].: 1. Οὗ 
ἤον "7 (“Τὸ ἔον ἰορδῦμον" ὑπ: Ζοηφ.---ῶ, ΟΥ̓ πυ6 Ὁ: 
ἤθη66) Οὗ Ῥϑυβοῃδὶ ταν μιὰ ἤἥαην ;---οῦ 4. 16; 7,16 Γ0]]4. 
70 βδέγθαηι ἐοσοίλογ; 2, ὃ ' Ὀγ Ῥαγυἰν6 θη. Γξ 112 «μὰ 

1, σῦς, συός, τη. πὰ ᾿ 4, ΜΝοέθ]. 
λου, ρὲ :---σῦς ἄγριος, α εὐἱϊά σφαιρ-ο- πειδ-ής, ές, 8]. 
δοαΐ.. --- ῬΙαΡ. : Θιοίηθ, ἤορϑι ἰσφαῖρ- ὦ αι ΜΒ" ; (ὁ 60η- 
Γαῖα ἰο ϑὅδηβ. τοοῦ 5 οὐ ὅτ, προίύϊηρ' ὐμότὴ εἴδιοῖ, “ ξΌΓῚ, 
“10 Ὀυΐηρ ἔουύῃ ἢ; δπα 80, 5ῆδρο,] (“ Ηδνίηρ' {Π6 ΌΓΤΩ, 
“ {6 ὁΠ6 (ἐ. 6. ἀΠΪἶτ8}) Ὀγΐηρ- ΟἿ" ΒΏ80Ρ6, οὗ ἃ Ὀ4}1; Π6}66) 
ἴηρ ΤὈν 0," 07" ““ὉΠ6 φῬγοῆο Βα -ἴζ6.--τοῖϑ ϑαθβῦ.: σφαιρ- 
οὔθ ᾽. ᾿οειδές, έος οῦς, ἢ. (“Α δ4]}- 

2. σῦς, οομέν, δ, ῬΪαν, οὗ ΠΚ6 ὉΒ1ηρ᾿; ΒΘ 66) Ο 8 7αν 6] 1η: 
1 σῦς Θ. 11. Α γοιπαεά ἐπα ; 4, 12, ΠΘΓΘ 

συ- -σκευάζω, ἔ συ-σκευάσω, [6 νοι 5 ἀδορθηάθηῦ Οἢ 
1. 8ον. σὔν-εσκεύᾶσα, ν. 8. [[ῸΣ [ἕ ἔχον. 
συν-σκευάζω; ἔν". σύν, ““ἴο- σφεῖς, σφᾶς, σφῶν, σφίσι, 
σϑῦμον ̓; σκευάζω, [0 ΡΓ6- ραν. οὗ 2. οὗ. 
ῬΆΓ6 ΟἿ" ΤΏ8Κ6 τοδᾶγν ] (“Ἰὸ σφενδόν-η, ης, ἔ.: 1. 4 εἰΐησ. 
ῬΓΘΡΑΤΘ, Ο7 γ8Κ6 γτρϑαγ, ο πῶ. 4 δεϊἰοέ ἔνοτῃ ἃ 5]1ηρ' ; 
Ραϊθϊησ τοροίπου")"); Ὠθη06) 1, [3.. 28.: 
Ἀοῦ. : ΤΌ Ῥαοῖ; τ Ὀαρσαρθ.---  σφενδονή-της, του, Ὧ]. 
9, Μιᾶ. - συ- σκευάζομαι, 1. , [σφενδόνη, (πποοηΐγ. 6.) 
ΒΟΥ. σὕν-εσκευᾶσᾶμην, Ρ- ῬΆ88. σφενδόνη- ο5, “ἃ 5110] (“ΗθΘ 
ἴῃ τηϊᾶ. ἴογοθ σῦὔν-εσκεύασμαι, γὴ0 468, ἡ. 6. τι5685, ἃ 5Π1ηρ’ ""; 
Τὸ ραοῖ τπροη6᾽ 5 οἱῦη δασφαφο, ἘὮΘΠΟ66) Α΄ οἰϊηφον. 
ἐο ραοῖ τ. σχολή, ἢς, ἴ. Τωρΐδιγ6. 

συσκευᾶσδᾶμενος, ἡ, ον, Ρ, σώ-ζἕω, ἔ. σώσω, Ὁ. σέσωκα, 
1. 801. ῃ]α. οὗ συσκευάζω. [1. οὙ. ἔσωσα, ν. ἃ. [σῶ-Ξ; 
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“ρας 1. Αοὐ.: 8. 70 ἡιαΐθ 
5676; ἐο δαῦο, αοἰΐυθγ,, οἴο.---- 
Ὁ. 10 ζεθρ 8α76, ργ6867υξ.--- 2. 
Ῥαᾳβ8. : σώ-ζομαι, Ρ. σέσωσμαι, 
1. δον. ἐσώθην, 1. ἔαΐ. σωθή- 
σομαι, Το ὃ6 βαυοά, ζκεορέ αἰΐῦυο, 
οΥ ργεβεγυεά.---8, Μ|α.: σώ- 
ἵομαι, ἢ. σώσομαι, 1. 80}. 
ἐσωσᾶμην, 110 ϑ8αῦδ ΟἾδθ᾿ 5 
8617; ἐο σοί ἕο, ΟΥ 1δαοῦ, α 
»ίαοο οὶ δαϊοίψ ; ἐο σεοέ οΥἿ 
δαζεῖψ. 

σωθείς, εἴσα, έν, Ῥ. 1. δ0Υ. 
Ρ858. οἵ σώζω. 

σωθῇ, 8. Ρ618. Βῖηρ, 1. ΔΟΥ, 
50]. ρᾶ55. οἵ σῴζω. 

σῶμα, ἄτος, ἢ. «4 δοάγ. 
σῶος, α, ον, 14]. ϑα7, ἴῃ 

δαγεοέῳ: -- [6 Ὀεϑὺ Αἰὐὶο 
ΥΪΟΙ5. 80 ΟὨΪΥ͂ 6 ῬὉ]Ὲ}. 
ΤΟΙΊη5 σῶοι, σῶαι, σώα ;---αὖ 
2, 82 βοηθ θαϊζϊοηβ οίν σῷ 
᾿ηϑἰθαα οὗ σῶοι; «πᾶ «εὐ 1,16 
ἀηα 8, 7, σὰ ᾿ηρἰοαᾶ οὗ σῶα; 
866 σῶς. 

σώς, σῶν, ἀοίδοίϊνα 86]. 
[οοηὐν, ἔν, σάος, “ 566] 
ϑα 6 :---ῖνι σοοα δαῦμουβ ΟἿΪΥῪ 
086 ὈΠ]οΟνγἱηρ' [ΟΓΏ15 ΔΤ 6 Τοπηα : 
4.66, 51ηρ,, σῶν ; ΠΟΙΏ. 84 8060. 
Ῥὶαν. σῶς ; πραῦ. ΡΙαν. σᾶ. 

1, σωτήρϊα, ων ; 5866 σωτήρ- 
ἴοξ. 

2. σωτηρ-ία, ίας, ἴ. [σωτήρ, 
“ἃ ῬΙΘΒΟΥΥ ΟΣ ̓᾽] (“ς ΤΊῈ {Π]1ηρ' 
Ῥου αϊ ἱηρ' ἤο ἃ σωτήρ᾽᾽; ὮΘΏ66) 
«Ὀγοδογυαΐϊοη, δαζοέψ. 

σωτήρ-ἴος, ἴα, ἴον, Δα]. [1.7 
(“ Ρουίαϊηϊηρ ἴο ἃ σωτήρ᾽}] 
Οτυΐης ργϑϑογυαέϊοι, αἰ ογαϊησ 

. 
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ΙΟῚ 

᾿ϑαγεέν.--- 5. δαθβῦ. : σωτήρϊα, 
ων, Ὡ. Ρὶαν. 7 λαηζ-ο γη.05, 
ΟΥ 8αογἼοοδ, ΚοΥ δαζεέψ ΟΥ̓ α6- 
ἰϊυογαῆοο; 1,1. 
σωφρον-έω -ὦὥ, ἢ. σωφρον- 

ήσω, 1. ΔοΥ. ἐσωφρόνησα, γ. Ὡ. 
σώφρων, σώφρον-ος, ““βουῃᾶ 
ἴῃ τηϊηα 1] 710 ὅθ ϑδοιηα 1η, 
γηϊηα ; ἐο ὧθ αἱδογδεέ οὐ »ΥΜ6- 
οηΐ. 

τάδε, ποαΐ. ποτ. ἃ ηα 800. 
ΡΙαν. οἵ ὅδε. 

τἄλλα -Ξ τὰ ἄλλα. 
τἀναντΐα -Ξ τὰ ἐναντία. 
τάξις, τος, Αὐἴϊο εως, ἢ. [ῸΥ 

τάγ-σις ; ἔν. ταγ, τοοῦ οὗ τάσ- 
σω, ““ἴο ΔΥΥΔΏΡΘ᾽᾽] (“ Δἢ 81- 
τΔΏΡΊΩρ᾽ ἢ; Π6η66) Οἵ 50141615 : 
1. 4 αἀγαιυύηφ τ τη ΟΥ̓ΘΥ" ; 
ἐλ οὐ" 67" οΥ αἱδροϑδιέϊοιν οὗ ΔῊ 
ὩΤΤΩΥ.---ῷ, ΟγΘΥ,, [ἴη6, γαηζ. 
---ὁὁ, Μαίέϊο- αγαψ, ογαάδ" ο 
δαΐέέϊο.---α, Α΄ »οδέ, οΥ ρίαοσο, 
ἴῃ {Π6 1ἰη6 οὗἩἍ Δη ΔΥΓΏΥ.---ὅ. 4 
οοηραηῃ οὐ δοάψ οὶ ἐηζαπέγῳ, 
σομηβιβϑύϊηρ ΘΘΠΘΙΆΪν οὗ 128 
Ὠ16Ώ. 

Τάοχοι, ὧν, τη. Ρίυν. 7.6 
Ταοολὲ; ἃ ὑγῦ6 τῇ {πὸ Του ΟΣ 
οὗ Ῥομύαβ οὐ {π6 ὈῬοτάοριϑ οὗ 
ΑΥΒΘηἶ8. ὙΠῸ ᾿ἰνρα ἴῃ 
τη αὶ -[ἀβῦμθϑβοβ, ἴῃ ΒΟ ἢ 
ὕΠ6Υ Κορύ 811 ὑποὶν ρυόρουνυ. 
τἄράσσω (Αἰ]ς τἄράττω), 

ἔ, τἄράξω, 1. δον. ἐτᾶραξα, 
Υ.8.: 1, 70 αἰδέιγὗ, ασϊέαέξε, 
γῇ μούθιον Ῥἢ 5Ί ΘΔ] Υ οὐ τηθηΐα]- 
Ϊγ.---ῷῶ. 710 ἐΐγοιυ μέο σδοΉ- 
7ιδΊοη οΥὁ ἀΐδογα67.----ϑ, ΟΕ α15- 
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οὐ ἄθυβ, ὑγοῦ]65, δέο.: 
{, οἷς.-- Ῥα88. 
(Λυς τἄράττομαι), Ῥ. τε- 
τἄραγμαι, ῬΙαρογ. ἐτετἄράγ- 
μὴν, 1. 8δὸὺ}, ἐτἄράχθην, 1. ἢ, 
τἄραχθήσομαι [Ἀκῖη ἴο Ξξ'8}85. 
τοοῦ ΤΈΑΒ, “00 {τοι ]6᾽) ; ἴῃ 
οαθϑαῦϊγο [ΌΓγΟΟ, “ ἴο οαβθ ἴο 

ὑγθ]6, ἴο ἔν! σὔοῃ 7]. 
τἀριχ-εύω, ἵ. τἄριχεύσω, Ρ.. 

τετἄριχευκα, Υ. 8. [τἄριχ-ο5, 
“ἃ. ΨἹΌΙΗΠΊΥ ̓̓ ; 450 ““γηραῦ 
ῬΥθξουνϑα ὈΥ ἐδεν το ΒΟ -᾿ 
1ηρ'᾽ οἔο.] ("Το τηδῖκα τἂἄρϊιχ- 
ος ἢ" Ποη66) Οὐ τηραῦ, ἤβἢ, 
εἔο. : Το ρἱοϊίο, βαἰέ, δηιοῖζο ; 
ἕο Ῥγεδεῦυθ ἴθ ΔΠΥ͂ ΨΆΥ.--- 
Ῥαβε. : τἄριχ-εύομαι, Ρ. τε- 
τἄριχευμαι, 1. 801. ἐτᾶρϊιχ- 
εὐθην, 1. ἑαῦ, τἄριχευθήσομαι. 
τάσσω (Αἰ τάττω), ἢ, 

τάξω, Ὁ. τέτἄχα, 1. 80}. ἔταξα, 
ν. 8. [ἴογ τάγσω; ἵν. γτοοῦ ταγ] 
1, Αοὔ.: 8. 70 αΥ̓ΤαΉ26 ΟΥ δϑέ. 
τ) ΟΥ̓67).----Ὦ. ΟΥ̓ ΒΟΙάΙΘΙ5: 7Ὸ 
ἄγαιῖυ τι τη, [ἴηι ΟΥ 1) ΟΥ̓6)" οὗἢ 
δαέέϊ6.---α. Το ροϑέ, δἐαξϊοΊ. ---- 
ἃ, 70 ογάε1,, οοῃιηπαηᾷα, εἴς. -- 
6. Το αρροϊηΐ.---, ἍΠα,: τάσ- 
σομαᾶν (Αὐὐϊς τάττομαι), ἔν 
τάξομαι, 1. οΥ. ἐταξᾶμην, ΤῸ 
δέαΐξοη ΟΉ16᾽5 δεἴγ, ἐο ἑαζε οἸε᾽ 5 
»οϑξέ οὐ δέαπα. ---- 8. Ῥαβδβ.: 
τάσσομαν (Αὐ16 τάττομαι),, 
Ῥ. τέταγμαι, 1. ἃοΥ. ἐτάχθην, 
ἔ, ταχθήσομαι [κῃ ἴο ϑαη8. 
γτοοῦ ΤΑΚΞΘΗ, ἴῃ ἔοσοο οὗ “Το 
ῬΡΘΡΆΓΘ, ον} 7]. 

1, ταῦτα, ποῖ. πα 800, 
ηθαῦ. ΡΙαΓ, οἵ οὗτος. 

Τὸ 9{ϊ7 

' 

ΝΟΓΑ δΟΔΑΛΥΎ:. 

2, ταὐτά, σον", ἢν, τὰ αὐτά; 
: τἄράσσομαι 566 αὐτός. 

τἄφείησαν, 98. ῬΘΥΒ. Ῥὶαν. 
2. 8.01. ορῦ. Ρᾳ885. οὗ θάπτω. 

τάφ-ρος, ρου, ἢ, 4 αϊέοϊ, 
ἐγοηποΐ, :--- τάφρος ἦν περὶ αὐτὸ 
εὐρεῖα ἀναβεβλημένη, ἐμογδιυαϑ5 

᾿ατοιπα τέ α τοῖθ ἐγοποῖ, (οαΐ 
οὗ ΜΕΘ ὅΠ8 ϑανὶ παα ὈΘ6ΘῺ) 
᾿ἐδγοιοη τι, 2, ὅ [τοοῦ ας ἰουπᾶ 
ἴῃ θάπτω, ““ἴο ὈΌΓΥ ᾿ἦ᾿; 8Π8 50, 
ἸἰθογΆΠν, ἐξ ὰς Βανγΐηρ, τπϊηρ',᾽ 
ἢ, 6. ἃ ῬΙδοθ ἴὰ ΒΟ το Ραυῦ 
{86 Ἰαϑῦ σϑιηδῖηβ οὗ {Π6 ρα ; 
δη ἃ ΠΘΠ66, σΘΏΘΡΆΠΥ, ἃ5 οἼ ἝΩ 
αῦονθ. ΤΠ6 χτοοῦ ταῷ [156] 
ἈΡΡΘΑΥΒ ἴο Ὀ6 εκίῃ ἴο δ 5. 
ΤΟΟῦ ΘΑΒΗ,Ο ΘΑ ΜΒΗ--- ὙΠ 0 08 
ῬΑΜΒΗ-ΑΥΑ, “ ἴο ρα μον ἢ; 50. 
Παὺ θάπτω βθθῖηὴβ ἴο ΠᾶγΘ 
ΟΥΘΊΠΔΠΥ τ] 16 “ἴο σαῦμογ, 

᾿Ο7) ΟΟἸ]οοῦ," {Πη6 451)65 οὗ ἃ 
ἼΘΟΓΡΞΘ, αἴδον 15. Ὀοΐηρ' Ὀυτηΐ, 
ἴον ὕΠ|6 ῬΆΤΡοξο οὗ ἀθροβι θ]ηρ’ 
ἰενοαι Ϊὴ {πῃ οἰ ΠΟΥΡΥ͂ Ὁ7Ὴ, 
ΠΥ ΒΙΟἢ νγὰ5 αἰ ἴῃ ἃ ΡΪδοθ ἀὰρ' 
ἴῃ 6 σγουπμά, δῃηα {ῃθηοο ἴο 
ΠΩΣ Ραββοᾶ Ἰηΐο [6 ΘΌΠΘΙᾺ] 
᾿Ἰηθϑῃΐηρ οὐ “10 ὈΌΓΣΥ, ἡ ΟΥ̓ 
᾿ἄδροβίο ἴῃ ὑπ6 στᾶνθ, ὁ. 6, ““{Π6 
ἀπρ ΡΙδοο 1. 

τἄχ- α, κἄν. [τἄχούς, 
“ αυϊοὶς  Θιμοζίῳψ, δΟοΉ, 
»» 656) 3 ψ, γογἐλευϊέλ. 

τἄχιστα ; 588 ταχύ. 
ταχύ, δαν, [δἄνουθῖαὶ πϑαῦ. 

οἵ ταχύς, “αα10 1} εοζίῳ, 
δρεεαϊίῳ. ΕΞ Οϑιρ.: θᾶσσ- 
ον; ὅᾳρ. : τάχιστα.---ΕῸΥ ὡς 
,τἄχιστα, 566 ὧς, 0. 1, δ᾽ ;- 
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ἴον ὅτι τἄχιστα, 8566 2. ὅτι, 
ΠΟ. 2, 6. 

τέ, οοῃ]. 4πᾶ :---τέ. .. τέ 
(καί), δοίδ . . . απά [Π|Κ6 
1,αὖ. αὰθ, αἰκίη ἰο ϑὅδηβ, ολα,. 
ὡ δ 

τεθραμμένος, η, ον, Ρ. Ῥοτῇ. 
ΡΆ885. οὗ τρέφω. 

τεῖχ-ος, εο5 ους5, ἢ.: 1. Α 
εὐαῖῖ.---, Α τυαἰ θα ἐοιυΉ.---8. 
ΑἍ οαδέϊο, ογέγεδδ [ἃοο. ἴο 
ΒΟΙΏ6, εακίη ἰο ὥδῃϑβ. χοοῦ 
ΤΑΚΒΗ, ““ἴο ῬΥΘΡΆΙΘ Ο7᾽ ἔΌΤΊῺ,᾽ 
δ ηαἃ 50, ““ὅΠ6 {ὑπϊηρ' Ργοραγθα 
ΟἽ" ἴουτηρα ᾽";-π--οο, ἴο οὔ 85, 
ἰὴ ἰο ϑδηβ, σοοΐ ὉΙΗ, ““ἰο 
ΒΙΏΘΑΙ,᾿ ἃπα 50, “πο {ῃϊηρ' 
ΒΙηΘαγοα 07 Ρ]αβίοιοα 7]. 

τέλος, εος ους, Ὡ.: 1. 8. 
“4 ομά.---Ὁ. Αἀγνονθϊαὶ Αοο. : 
τέλος, 4ἐ ἰαδέ; ὅ, 8.---2. 
1551|6, γ6δεἶέ, οἵ ἃ ὑϊηρ ; 2,9. 

τέμ.-ἄχος, εος ουὅς, ἢ. [τέμ- 
νω, ““ἴο ουὐ, ὑβτουρῇ τοοῦ 
τεμ] (““Α {μϊηρ' οαὖ ᾿; Ὠ6Π66) 
Α εἴϊοθ οἵ πυραῦ, ἤ5}), ϑέο. 

τέμνω, ἴ. τεμῶ, Ρ. τέτμηκα, 
2. 801. ἔτεμον δῃηᾷ ἔτἄμον, ν. ἃ. 
Τὸ ομέ;---ὐ 8, 18 νἱποαῦῦύ 
ὨΘΑΤΘΙ ΟΡ] θοῦ, 

τεσσἄρ-ά-κον-τα (Α{έϊς 
τεττἄρ-ά-κον-τα), ΠΌΏ. 86]. 
᾿πα60]1, [τέσσαρ-ε5, “ἴοιν ἢ; 
(α) οομηθοῦϊηρ' γον]; κον-τα, 
866 τριάκοντα] (“ Ῥτγονι ρα 
ΜΙ ἴοαν ὕθῃβ᾽); δῃᾷὰ 80) 
ογέψ. 

τέσσἄρ-ες (Δίϊιο τέττἄρ- 
ες), α, στη. 84]. ΡΙαγ. Φοα; 
---αὖ 2, 29 [0114, ὈγῪ Ῥαγυϊϊνο 

«4γ"ιαῦ, Βοοῖ Γ᾽, 
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ἄφηῃ. [ὃ 112 «ηᾶ Μιοέε] [ἀκίῃ 
ἴο ϑὅδῃβ. ολαέν), “ ἴοαγ ᾽]. 

τεταγμένος, ἡ, ον, Ῥ. ῬΡοτῇ. 
Ρᾶ58, οὗ τάσσω :---τεταγμένος 
δασμός, αἢ αρροϊπέφα, οΥ ἤαοα, 
ἐγίδιέο, ὃ, 10, 

τετρωμένος, ἡ, ον, Ῥ. ΡῬΘΡΙ͂, 
Ρᾶ55. οἵ τιτρώσκω. 
' τετταράκοντα ; 566 τεσσαρ- 
ακοντα. 

τέττἄρες, α ; 566 τέσσᾶἄρες. 
τεύξεσθαι, Γαΐ. τη, οὗ τυγχ- 

ἄνω. 
τεῦχ-ος, εος ουὅς,. [τεύχ-ω, 

“«{9 τᾶ κθ ̓  (“ Τηαῦ ψ ΒΟ 15 
τηϑᾶο 2 Ἰθη06) «“4Ἢ υϑϑ5δοὶ οὗ 
ΔΗΥ͂ Κιπᾶ ; ὦ ἐε. 

τέως, αν. Δ Ὸ7 α ἐΐηιο, ΚΟΥ 
α «τυΐτίὁ. ᾿ 

τῇδε, ἴδῃ), ἀαῦ, βηρ', οὗ ὅδε. 
1. τὸὰὦ, που ΕΓ τίς, ἴῃ- 

ἀρβηϊίο. ; 
2. τί, ποραΐοῦ οὗ τίς, ἴηΐο- 

τοσαῦθ ; υϑδρᾷ ΔαγνογΌΪΆ]]γ, 
ὰν 3 

τἴαρ-ο-ειδ-ἤς, ἐς, δ86]. 
[τἵᾶρ-α, “ἃ ὑϊᾶγτα,᾽ ΟΥ ῬΟΥΙΒΙΔΙν 
ΟΟΥ̓ΘΙΙΏρ ΤῸ 6 Ὠραάᾶ---ἰ 6 
τὰ ΜΟΙ ΟΥ̓ 6 Ῥουβίδι. 
Κιηρβ γὰ5 βυ ἀημα ἀρτϊρηῦ; 
Ὁπαῦ υϑοᾷ ὈΥ͂ {Π6 1} Ξα] οὔθ 
[611 οὐ ὑπὸ 5146 οὗ ἐπ Πραᾷᾶ, 
{|κ6 ἃ Ιοοβθ οἂρ----εοἶδ-ος5, ““ΤΌΤΊῚ, 
ΒῃΔρ6᾽) Ταυΐηρ ἐΐλθ ΚογΏϊ, ΟΥ̓ 
δῆαρο, οἡΡ α ἐϊᾶγα; ἐϊᾶγα- 
δλαρεά. 

Τιίβἄρηνοί, ὧν, ῃ). φῬΙυτγ. 
Τὴ Τιδαγοηΐ; ἃ ῬΘΟΡΙΘ οὗ 
Ῥοῃΐίαϑ ἴῃ Αβὶα ΜΊΠΟΥ., 

τἴ-θη-μι, ἢ, θήσω, νΡ. τέ- 
Ο 
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θεικα, 1. 801. ἔθηκα ([οππᾶ ! 
ΟἾΪΥ ἴῃ ᾿ἰηαϊοαύῦγα τη004), 2. 
801. ἔβμ»ν, γ. ἃ.: 1. Αοὔ.: ΤῸ 
ρεέ, ρίαρο, ἐπ πςθάητὶ ΜΠ4.: 
τί-θε-μαι, ἔ, θήσομαι, 1. ΔοΥ. 
ἐθηκάμην, 2. δοΥ. ἐθέμην.---- Α 5 
τ]. ὁ. ὁ.: ὙΠ ὅπλα: ἃ. 
ΤῸ δέαοῖΐ οΟΥ ρὲϊΐθ αγη15.---Ὁ.. 
710 ἐαζε τῷ α ροδιξίοη, ἄγαιῖυ. 
-“ρ ἴη ογὐάει" οὗ δαξέϊ6.---ο. Το 
λαϊέπμπάογ' αγηιδ; 2, 7 [Ποηρτῃ-᾿ 
οῃρὰ δῃᾶ βένοησ μοηθα ἔγοτη 
τοοῦ θε, ακίὶῃ ο ὅδη8, τοοῦ. 
ΗΑ, “ἴο Ραὺ᾽]. 

Τιμασΐἴων, ὠνος, τη. ΖΊηια- 
δῖοι; 8ἃ τῇδ οὗ Βεγαάδημβ ; 
566 Δαρδᾶνεύς. 

τιμ-άω -ὦ, ἢ. τιμήσω, Ῥ. τε- 
τιίμήηκα, 1. 801, ἐτίμησα, Υ. ἃ. 
[τιμ-ή, “ Βοπῃουν᾽] 710 λοίά ἴῃ 
λἀοποῦι, γεδροοί, ΟΥ̓ γεφαγά ; 
ἔο λοηοι", οἷο.---Ῥαβ5. : τῖμ- 
άομαι τώμαι, Ρ. τετίμημαι, 1. 
ΔΟΙ. ἐτιμήθην, 1. ἔα. τιμηθή- 
σομαι. 

Τιμησΐ-θεος, θέου, τη. [τῖμ- 
σις, τιμήσϊ-ος, “Δ ὨΟΠΟᾺ!- 
1πρ' "᾿; θεός, “ἃ σοα ᾽] (“Δὴ 
ΒΟΠΟΌΣΙΠρ' οὗ ἃ ροα᾽᾽)) Τ᾽ ηξεϊ- 
ἐλδιδ; ὃἃι τηδη οὗ ΤΙαροζαβ;. 
4, 2. 

τιμωρ-έω -ὠ, ἔ, τμωρήσω, 
Ρ. τετιμώρηκα, γ. ἃ. [τἱμωρ-ός, 
ούτε τι ΕΡΈΒΕΥΣ "Ἴ,. (“0 δ: :δι 
τιμωρός ᾿᾽; Ὠ6Π06) 1, ΤῸ Ῥκη- 
ἑεῆ.--, Μιά.: ,τιμωρ- έομαι 
τοῦμαι, ἔ, τιμωρήσομαι, 1. ΔΟΥ. 
ἐτιμωρησἄμην, Το αὐϑη6 ΟἸΕ᾽ 8 
δεῖ, οἷο. ; ἐο ἐαζε πυϑηφεφαῆοο; 
4,6 

ΡΟΓΟΦΡΧΕΖΟΥΣ. 

1, τις, τι (ἄϑη. τινός), 1ῃ- 
᾿ἀοἤηϊίθ ριΌΠ.: 1. ϑόηιθ, αηΐ ; 
τε 1, 8; 2, 24, φοέο., ὶτ 
ᾷεη. οἔ “ ΤΉ ϊην δεν αξοα 
[8.112].--ἴὰ ΔάνθΡὈΪᾺ] ἕστο : 
τι, 1 δοηι6 ἀεσύεο, δοηιθιυλαΐξ 
πο απ ἀεσῆεο, ἴθ απ γ6- 
δρεοΐ, αὐ αἰί.--ττὰβ ϑαθπύ. : ἃ 
ΟΜαβο.: (4) δίῃ. : ϑοηιθ 07)6---- 
ΩΨ ΟἼΘ;---οῦ 8, 8. Βυρρὶγ 
ἀπώλετο, ἔν, φῬγθοθάϊηρ σΘΟ0η- 
ἰοχύ, ἴον εἴ τις ---ᾷἱπὦ ὃψ ἀΐδεαδο 
ὁ απῃῳ οπθ (ρεογιδηφα ὃψ τέ). 
---(Ὀ) Ριίαν. : ϑδοῦὶιθ 967) 50Ή5, 
80116---αὴὺ }67 508, “Ή.---Ὦ. 
Ναραύ.: ϑοηιοέμιηφ--- απ μέλίηρ ; 
--αἱ ὅ, 2 τι 15. Δσο, οὗ “Ἐ6Ὸ6- 
βρϑοὺ᾽ αἴδο: ὀνηθῆναι ὃ 981. 
--2. Α οσεγξαϊη ῬΘΥΒΟΩ ΟἿ᾽ 
Ὁ 1Πρ' ; 80716 ΟἿΘ Ο7' οὐΐε7. 
. τίς, τί (ἄδθη. τίνοϑ), 

ἰηζουτορ', ΡΌη. Τ7λο 7 εὐλαΐ 7 
--ἸῸΓ τί ἴῃ Δάνογ 8] ἔΌγ06, 560 
2. τί.----Αφ5 ϑαϊρβῦ.: λο 7 ευυλαΐξ 
»εγδοῦ 17--πολαέ 7 εὐλαέ ἐλίηῳ ἢ 

τιτρώσκω, ἔ. τρώσω, Ρ. τε- 
'τρωκα,Υ. ἃ. 10 τυοτηά.---- ῬΆΒ5.: 
᾿τιτρώσκομαι, Ρ. τέτρωμαι, 
Ιυρορῆ, ἐτετρώμην, 1. 80} 
ἐτρώθην, 1. ἔ. τρωθήσομαι. 

τόδε; 566 ὅδε. 
τοι, Θηοϊϊδϊο ρϑγίϊοϊο: 1. 

Τ λον ζογ6, αοσοογάϊηρ ἴψ. --- ὦ. 
ὕβεα ἴῃ βέγθηρι μθῃϊηρ δὴ 
᾿ΑΒΒΘΡ Ι0Ώ, οἶο. : Ζιαερά, τῆ 
ἐγμέλ, οἷα. ε 
πιζε: 866 τοιόσδε. 

᾿ς τοιαῦτα ; 568 Τοιοῦτοξ. 
᾿ς τπτοιγαρτ-οῦν, ἄν. [τοιγάρ, 
“ΠΟΥ ΌΓο ; τ Βογοίοσο," οἔο.; 

, ““«ααἰὐἰμμμ δ δ 



ΨΡΟΟΜΒΌΟΖΣΑΔΜΥ. 

βγη Ποηοα ὈΚΥ οὖν, ““Π6η 
᾿πἀθρα 7] 1 λογείογθ ἐπαθοώ, 
τυἠθγοζον ἡπαθοά. 

τοί-νυν, αν. [τοι, ““ ὑποΓο- 
ἴΌΓ6 ᾿ἢὉ; δῃοὶ ϊο νυν, ἀϑοὰ 1ἢ 
““ ΒΟ Πρ ΘΗ ηρ' ὁ ἔοτοο] 1. 
1 λόγο ον, ἀοοογαϊησίν. ---- ὦ. 
“πάφεά, νογῖϊῃ, ἐγμίψ. 

τοιόσ-ὃε, τοιά-δε, τοιόν-δε, 
84]. [τοῖος, “500 ἢ ἢ; Θῃο {16 
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| Τολμίδης, ου, τη. Το πιά 65; 
{Π6 Πονα]α οἵ ὑπ ἀσὐτθοκ ἃν. 

τολμῴεν, Αἰίϊο ἔον τολμοῖεν, 
9. Ῥ6Υ5. Ρ]01, ΡΓ65. ορῦ. οὗ 
τολμάω. 

τόξευ-μα, μᾶτος, π. [τοξεύ- 
ω; 866 τοξεύω] (““ΤΠαῦ ΜΒ] οἢ 
1ῖ5. 5Βῃοῦ ἔοι ἃ ὈΟΝ ἢἦ᾿; Π6Π66) 
“Α αὐγοιυ, δοίέ, δλαγ. 

τοξ-εύω, ἢ. τοξεύσω, Ρ. 

δε, υϑοα ἴῃ ““βύγθηρσύῃοηϊηρ ̓  τετόξευκα, 1. 801. ἐτόξευσα, 
ἴΌγο6}] ΟΥ̓Ἡ διιοῦ α ἀϊμα, δογέ, ν. τι. [τόξ-ον, “ἃ Ὅον 7] 1Ὸ 
ΟΥ παέιι76 :---τοιάδε ἢν, τῦ0676 τ|566 ἐδ δοιν, ἐο δλοοέ αγγοιῦδ. 
ΟἹ διιοῦ ὦ ἀἰμπμα 85 ὑ5 10} 5 τόξον, ουὅ, ἢ. «4 δοιυ. 
ἔΟ]]ονγΒ ; τ067γ8 Οὗ ἐδ6 Ζοϊϊοιο- ἡ τοξό-της, του, τη. [τόξον, 
ἕηφ ζὶηά, 4, 51.--- 5. Βαθπῦ. : (ἀποοηΐγ. σθη.) τόξο-ος, “ἃ 
τοιάδε, ῃ. ΡΙγ. ϑ'μοῖ ἐλῖηρε Ὀον 7 (“Ηδ ψῇο ἀο68, ἐ. 6. 
8.8 ὕΠ6856. 

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο 
(ἄθῃ. τοιούτου, τοιαύτης, 
τοιούτου), ἄθῃη. φρο. ΟἕΓ.; 
διιοῦ, ζίπα, παΐιγ6, ΟΥ ψιιαζἱέῳ ; 
διοΐ : ----τοιαύτη τι5,) 5016 διιοῖ 
ἢ ΟἼ6 (α5 ἐλῖ5), 1. 6. ἐη ἐλὶδ 
εὐΐδ0, 8, 7 :---ἐν τοιούτῳ (50. 

1565, ἃ ΟΝ ᾿; Π6η66) 4, δοιυ- 
᾿ηαῇ, αὐ ολοῦ,, 

τόπος, ου, τη. «4 ρίαοο. 
τοσοῦτον, ταν. [ΔάνονὈ!] 

ηθαῦ. οὗ τοσοῦτος, “80 πητ|0}}} 
80 πιμοῖ,, 80 7ζαγ7, ἐο ϑδιιοῖ ὦ 
αοοῦεθ οὐ εαέθηΐξ :---τοσοῦτον 
δ; ὅτις δὸ' 72 τ 5 ΟἿ 

χρόνῳ), αὐ διιοῦ α ἐΐηια οΥ 8, 8. 
27ποέινιγο, 8, 20.---Α5. ϑαθθί. : 
δ. τοιοῦτος, ου, τὴ. ϑ'μοῦ αῷὸ ἃ5 ϑυθδῦ. 

τοσ-οῦτος, αὐτη, οὔτο (πὰ 
οὔτον), 84]. [ἃ 

ΟἼ6.---Ὦ. τοιαῦτα, ων, ἢ. Ρ΄αγ. ΒΓ ρ  μοηθα ἔοσην οὗ τόσ-ος, 
ϑιοῖῦ, ἐλίηο, δυοῖν [ἰζ6 ἐμίηφδ. “50 τησοῃ 7 1. 80 ηιμοῖ, 80 
τολμ-άω -ὥ, ἔ, τολμήσω. σγοαέ.----ὦ. ΟΥ̓ τἰπ16 : δὸ ἐοη. 

Ρ-τετόλμηκα, 1. 8ΔοΥ. ἐτόλμησα, ---ϑὃ. ΟΥ πυμηθο γ᾽ : 80 πιαηγ. 
γ. ἢ. [τόλμ-α, ““ ΘΟ ΓΆΡ, τότε, ααἂν. 4ἐ ἐλαέ ἐΐηιο, 
ἀατῖηρ ᾽] (“Τὸ αν τόλμα "; ἐδθΉ. 
ἢ6η66) ὙΥῚ πη: Ζ7ΤῸ λαῦυε τοὔμπᾶλιν, οομέν. ἔν, τὸ 
ἐδ οοτῦαρθ, οὐ δοϊαη655, ἐο 4ο, ᾿ ἔμπαλιν ; 566 ἔμπᾶλιν. 
εἔο. ; ἐο ἀαγ76, υϑηξιι7)6, οἴο., ἐο. 
ἀο, φθέο.;--- αῦ 4, 84 5ΌΡΡΙΥ 
ποιεῖν (ἔγΟΠ ῬγΘΟΘαϊηρ' ποιή- 
σειανῚὴ αἴξον τολμῷῴεν. 

9 

τοὔνομα; οοπέν. ἔν. τὸ 
ὄνομα. 
τρἄγ-ημα, ἡμᾶτος,}. [ τρώγ- 

ω, ““ἴο φαῦ,᾽ ὑρουρὴ ἃ τοοῦ 
2 



Τοῦ 

τραγ] (““ΤΠαῦ τ ΒΊΟΘῊ 15 οαΐθη"}; 
ἤθησθθ, σι τοίργύθποθ ἰο ἃ 
ΒΘΟΟμα σοῦγϑο αὖ ϑηΐογίαιη- 
τηθηΐ5) Ρὶατ. : ϑισδοέ-ηεδαέξ, 
αοδ5ογέ, αὐ θα Κγεϊέ5, οἷο. 

Τραπεζούντϊοι, ων; 
Τραπεζοῦς-. 

Τραπεζοῦς, οὔντος, τη. ἀπ 
ἔ, Τρηαροζιι5 (μουν 7 γεδίδοηα); 
ἃ ἴον οὗ Ροηΐιβ οὐ {6 
Επὐχῖηθ ογ" ΒΙΔοΚ ὅ68.-- - Ηρηοο, 
Τραπεζούντ-ἴοι, ἴων, 1. Ρὶατ., 

ἐλθ. 1.6 ρεοορίο 9} Τγαρεοξιιδ; 
Τγαρεξιηέϊαη5. 

τρεῖς, τρία (ἄφϑῃ. τριῶν, 1)αΐ. 
τρισί), πὴ. 864]. ρίαν, 7766 
[ακίῃ ἴο Κὅ'δη8, ἐγ ὲ, ““Ὁπγθ0]. 
τρέπω, δ ΜΈΡΗ, Ῥ. τέτροφα 

δηᾶ οἰῶν βαρνήκ τ 
: "ἤ. “. Ἄς Ἀοῦ.: 10 ἐπι7.----.. 

Μια.: 
8. οΥ, 
ἐτραπόμην : 

ἐτρεψᾶμην, 2. 80}. 
δ. Το ἔπη) ΟἸ οἶδ᾽ 

861, οὔο., ἔτομ] Δ ΘΠΘΙῺΥ : ἐο. 
716ο, ἐαζὸ ἐο Πισλέ; 4, 24.---Ὁ.. 
(“Τὸ ὕυγ Δ μοῦ ΠΟ ν “ῸΣ Ομ ΘΒ. 
561; Βθη06) 70 τοιῦΐέ, ριιέ ἐο. 

566. 

. 801, ἔτρᾶπον,. 

τρέπομαι, ἢ. τρέψομαι, 

ΝΟΓΑ δ ζξΑ ΝΥ. 

θρέξω (ἰαἴ6) «πὰ 
; 

τρέχω, 6) 
8.0. ἔδρᾶμον, δρὰμοῦμαι, ζ. 

[ ν. ἢ. 71Ὁ γι. 
τρὶ-ἄἅ-κον-τα, στη. 84]. ἴπ- 

᾿ἄρο0]. ΖΤλίγέψ [τρεῖς, τρι-ῶν, 
“[ἢγ66 "ὃ; (α) σοῃπρούϊηρ' νΟΥ - 
6] ; κὸν (ΞΞ φαη, ἴῃ ὅδῃ8. ἀα- 
04), ““ἰ68."; 
[αὐ. ἐμ5), ““γγονι θα στ ἢ 
δ ηα Ὦ6ΠΟΘ, ΠΠ[ΘΡΆ}]ν, “Ῥγονιᾶρα 
ἢ Ὦγθ6 (θη5᾽]. 

τρϊακόντ-ορτ-ος, ου, ἔ. [ῸΥ 
τρϊακόντ-ερ-ο5 ; ἵν, τρίᾷκοντ-α, 
““ΦΠ1ρὺν ἢ; ἐρ, τοοῦ οὗ ἐρ-έσσω, 

ἐἐἴο τὸν ὅ7(.Α ἐμιγ γ-τοννοα᾽ἢ 
Υ6556]; ὃ. 6.) 44 υδδ8ϑοῖ, εὐἱέξ 
ἐλὶγέψ γοῖυθῦ8 ΟΥ Οαϑ; ὦ 
ἐλὶγέψ-οαγοά δλῖρ. 

τρι-ἄ-κόσι-οι, αἱ, α, Πσ1η. 
ΟΥ̓αΙΠΑ] 86]. Ρίαν. 1 ἀγε6 ἀμη- 
γϑα τρεῖς, τρι-ῶν, “ ὕπγθ6 μι 

᾿(α) σομπθοῦϊηρ᾽ γΟΥ] ; κόσι-οι 
Ϊβ ῬΙΌΡΔΌΪΥ ἢν, 5΄4 15. φαέΐ, 
““ ροῃηϑιβδύϊπο οἵ Ἠππηάγραβ,;» 
ΜΙ ἢ αθοὶς Ρίαν, ΒΌ ΠΧ οἱ, δέο. 
(εξ, ϑαη5. ραἠοπαςαΐξξ, “ ἔνα 
᾿Βαπᾶτγοα 7), πᾶ βο, Π ΘΡΆΠν, 

Πιρλξ, αεξοαξέ ἃὰ ΘΗΘΙΏΥ :; 4, « οοηβιβίϊησ οὐ ῆγθθο δαη- 
10, ΏΘΓΙΘ τρέπονται 15. ὑπΠ6 ἀτραϑ᾽]. 
Η!ἰβίονϊο Ρτθβθηῦ [ὃ 1441.--ὁ. 
Ῥᾳβ5.: τρέπομαι, Ρ. τέτραμμαι, 
1. δ8)οῦ. ἐτρέφθην, 2. 80. 
ἐτρἄᾶπην, 2. ἔα. τρἄπήσομαι, 
70 ὃς γοιιέοα, ρεέ ἐο Πρ λέ, ΟΥ 
εἰ εγεαΐεα ; 4. 28. 

τρέφω, ἴ. θρέψω, Ῥ. τέτροφα, 
ν. ἃ. 710 διρροτέ, ζδε(, οἴο.--- 
Ῥᾳββ.: 
ΒΟ ΟΝ 
ἐτρᾶφην. 

ἐθρέφθην, 2. δ80Γ. 
τρέφομαι, Ρ. τέθραμμαι,, 

τρίβ-ή, ἢς, ἢ. [τρίβ-ὠ, ἴῃ 
ΡΆ55. ἴΌΤΟΘ, ““ἴο 06 Ὀαβιθα ο7) 6ἢ- 
σαρθα᾽ δροαὖῦ ἃ {Βϊηρ', ΤΟ ὰΡἢ 
γοοῦ τρῖβ] (“ΔΑ Ὀεοΐηρ Ὀυβιοα, 
ΟἹ" ΘηραρΘα, ἀροὰῦὺ ἃ ὑπϊηρ ἢ; 
Πιοπ60). Ῥραοέϊοο. 

τρἴ-ἡρ- ἢ9, ες, δάϊ. [ον 
᾿ Τρι- έρ-η5; ἴτ. τρεῖς, τρὶ-ῶν, 
“0Ὦγρο ἢ"; ἐρ, τοοῦ οὗ ἐρ-έσσω, 

[“1ἋΓὁ τον] (“ ΤὨτρο-τονοα,᾽» 
ὃ, 6. Β11οα πῖῦ ὑγθθ ῬΘΠΟ 65 

τα βυχ (-ΞΞ 

. δὼ. 
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[Ὁ ΤΌΥΨΘΙΒ. --Α5 βυθβί.) τρἵ- ᾿ 1. τυ(γ)χ-ἅνω, ἢ, τεύξομαι, 
ἤρης, εος ουὅς, ἴ. 44 σαίϊοψ, ΟΥ Ῥ. τετύχηκα, 1. ΔοΥ. ἐτύχησα, 
υϑοϑεῖ, εοὐέϊ, ἐΐγεθ δεημοῖθδ ο΄ 2. δον. ἔτὔχον, ν. 8. δηᾶ ἢ, 
γοιυογ8 ΟΥ δαηζδ 9 οαΥ; ὦ ἴστθρ. : 1, Αοῦ. : 1} ΟΡ]66- 
ἐγ1γ6η16. ἴϊν6 ἄρφῃ.: 8. 70 ἀϊέ.---. Τὸ 

τρί-πλεθρ- ος,0Ψ, δα]. Γτρεῖς,, σεί, οὐέαϊη, ῃιεεέ «εὐἱέδ, οἵα. ; 
τρὶ-ὧν, ““ἴῃγ6ε "; πλέθρ-ον, “ἃ 7, 88, -- 2. Νρυΐ. : 8. 70 
ΡΙοξ στα 1 ((Πανῖηρ ΞΕΣ ̓ σἤαποο, ΠαρρθΉ.---Ὦ. ἘΟΙΔ. ὈΥ 
ῬΙδέμγα"; ἢ, 6.) Τάγεο ριοέμγα φρατῦ. ἴῃ οοποογᾷ τ Ἰ Θα ]θοῦ 
«οἷα οὐ ὑγοαά (ΞΞ 805 ΕΠρΡΊ5η οὔ νο : 70 λαρρθῆ ἰο ὗε, οἴα.; 
ἐβρῦ ἴῃ νἀ} οὐ ὈΙοδα ἢ); 6, 1, 4; 2, 26; 8, 8, ὁέο. "πτδῦ 4, 
9; 566 πλέθρον. 834 ὄντες, ῬΓ65. ραγῦ. οὗ εἰμί, 15 

τρισ-χιλἴοι, χῖλϊαι, χιλία, ἰο 6 Βαρρ!οα «αἴἴον τὔχοιεν 
Ὁ]. 8]. ΡΙαΓ. [τρίς, “ὑΠγιοο; [τοοῦ τυχ ΟΥ τυκ 15 ῬΓΟΡ. ἀκίη 
ἥδῖοι, “ἃ 1πουβαηᾶ » ἶο ϑδηβ, τοοῦ ΤΑΚΒΗ, “ἴο 
(““ΤΏγΙοθ ἃ ὑμουβαμα ᾿; ὁ, 6.} τηδκα ᾽᾽]. 
{Τὰ ε6 ἐλοιιξεαηπά. 2. τυγχάνω, Ῥγ68, 500]. οἵ 

τρἵτ-αἴἷος, αία, αἷον, 8]. 1. τυγχᾶνω; 6; 28: 
Γτρἵτ-η, “ μϊνα ἄδν ᾽] (“ Ρει- τύρσεις, ΠΟΙ. 84 806. Ρ]ᾺΓ, 
[αἸπΐηρ’ 0 τρἵτη ̓; ὨΘῺ66) πη οὗ τύρσις. 
ἐλ ἐλμέγα ἀαψ. τύρσις (Ἰαὔἴον τύρῤρῥις), ἴος, ἔ, 

τρῖτον, ἄν, [δἄνθυ 8) 4 ἐοτ0 6 .. 
ποαύ. οὗ τρἵἴτος, “{μϊτᾶ ἢ, τύχ- Ἢ, ἢ5; ἴ, [τυγχᾶνω, “ἴο 
Τλίγαϊψ, ἔῃ ἐλε ἐλίγαὰ ρίασθὝαυ Οζα," {ΠΡῸΡῚ τοοῦ τυχ] 

τρἵ-τος, τή, τον, 86]. [τρεῖς, (““ Τμαῦ ΒΟ 15 οδίαϊηρα ᾽᾿ 
τρι-ῶν, ““{Πγ66᾽ (“Ῥιονιάθά ὈΥ {Π6 Μ}}} οὗ {ῃ6 ροᾶβ; 
ΜΙ ἐδν 66; Π6 66) Ζ ῖγα. ἸΙ6Π66) 1. Ζμοῖ, σοοά γογέμηθ. 

τροφ-ή, ἢς, ἔ. [ἴὉγ τρεφ-ῆ; ᾿-ορ. Ῥουβοηιῆοᾶ : ΖΌγέμη6. 
ἔν, τρέφ-ω, ““ἴο πουτῖβ᾽ ᾿ τὔχοιεν, 8. Ῥ618. ΡΙαΓ. 2. 80. 
(“Ταῦ τ ΠΟ που 5265 ᾿; ορῦ. οὗ τυγχἄνω. 
Ὠ6η66) ΖΌοα, δι δεϊδέθηοε. τῳ, Αὐἰϊο ΖῸΣ τινι ; 8, 2. 

Τρω-άς, ἄδος, ἔ. [Τρώς, 
Τρω-ός, ““Ττοβ," {πμ86 τηγύμῖς ᾧὕβρ-ῖζω, ἢ, ὑβρίἴσω, Ρ. ὕβρ- 
Γουμᾶον οὗ Ττον ] (“ ΤΠ6 οοὰῃ- ἵκα, 1. Δογ. ὕβρίἴσα, ν. ἃ. [ὕβρ- 
{γ οἵ Ττοβ᾽)) 1.6 Τγοαά ; '. 6. ι5, ἴῃ ἔΌτοΘ οὗ “ 1ῃβὰ]0] 1. 71Ὸ 
{Π6 σουηῦνυ ἀγουσηὰ ΤΊΤΟΥ. ἤηδεΐέ ὉΥ νον, {0 γερτοαοῇ, 

τρωκ-τός, τή, τόν, 84]. [Ὁ οἷο. --- 9. 8. 170 αοὐ ευϊϊῇ 
τρωγ-τός; ἔν, τρώγ-ω, “ἴο εὐαηέοη υἱοϊθηοο ἐοιυαγα 5, ἐο 
οαὐ}) 7Τλαέ πιαῃ ὅθ θαέθη, δἠημαηιεξεζί ἐγθαέ; ἐο οκέγαφο, 
εαἰαθίε. πιαϊέγεαέ, οἷο. --- Ὁ. ὙΥΤΕΙΟα 
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ΠΘΔΡΟΙ Οδ]οοῦ: ΤῸ οοηιηιέ α 
»μεγδοπαΐ οπμέγαφο :---οῦ 8, 1 
ὑοῦ 5. 8ὴ Ὁ] βοὴ ὕο {6 
γραφὴ ὕβρεως (ἱπαϊοέηνεηέ 707' 
ρεγδοηαΐ οὐέγαφθ) νυ Ὦ10 ἢ ννὰβ 
Ὀνουρηῦ αὖ Αὐμθηβ ἀραϊηβῦ 
ὮΙ ὙΠῸ ΒΘΥΘΡΟΙΥ Ὀθαῦ ΟΥ̓ 118]- 
ἰγοαΐθα ἢ αΑὐπρηΐϊδη οἰ] Ζθῃ, 
«ηαἃ ἢ ΜΙΟῺ ὑμ6 ἀοίθηαδηῦΐ, 
1 Τουμᾶ ρα ῦν, νγὰβϑ Βα δ] θοῦ ἴο 
αρδῦ!.---Ῥαβ85. : ὕβρ-ῖζομαι, Ρ. 
ὕβρισμαι, 1. 80}. ὑβρίσθην, 1. 
αὖ. ὑβρισθήσομαι. 

ὕβρις, εως, ἢ: 1. ἩΤαηρίοη 685, 
ἐμ δοίθΉ06. --- ὦ, ΟΥ ΔΗΪΠ,ΔΪ5 : 
ΤϊἸοϊοιι 5655, οἴ6.---5, Ρογδοπαϊ 
οιέγαρφο. 

ὑβρισ-τός, τή, τόν, Δα]. [[ῸΣ 
ὑβριδ-τός ; ἔν. ὕβριζω (ΞΞ ὑβρίδ- 
σω), “ἴο ουαΐγαρο "] (“ Ταῦ 
ΟἸΓΓΩΡῸΒ ἢ; 6η06) Οκέγασο- 
οἵδ, υἱοίομέ, υἱοῖοιι5. ΌΣ 
ΟΟμρΡ.: ὑβριστ-ότερος ; δ. : 
ὑβριστ-ὀτᾶτος. 

ὑγρό-της, τητος, ἔ, [ὑγρός, 
(αμοοηγ. ρφρθῃ.) ᾧὕὑγρό-ος, 
““χηοῖβύ ̓; 606," ΞΌΡΡΙ6,᾽᾽ δέο.] 
(“ΤῊ αυδ!ῦν οὗ {πὸ ὑγρός"; 
ἢθη66) ϑερρίθηδϑδϑ, ρίϊαηου, 
οἶα. 

ὑϊ-δοῦς, δοῦ, ἢ). [υἱ-ός, ““ἃ 
50} ᾽] 4 50η᾽8 δοῆ, ἃ φγαωμά- 
δΟΉ. 

υ-ἰός ((1550]1., ιοὔ, τη. 
(“Ομθ Ῥερούζοῃ ογ" ὑγουρηῦ 
[ον ἢ "ἢ; ΠΘη06) 1. 4 50η.---ῶ. 
ΡῬΙαν. : Ολιάγεν, ἱ. 6. βοὴ5 δῃηᾷ 
ἀδυρ)ίοιβ; 8, 18 [κῃ ἴο 
σλη5. τοοῦ 51, ““ἴἢο Ὀοροῦ ᾿᾽; 
4150, ““ἴο Ὀγηρῖ {μ. 

ΨΝΟΚΟΑ͂ ΟΖΑΔΥ͂. 

ὕλη, ἡς5ς. ἢ. (“Α νοοὰῦ: 
Π6η06) 1, Τ͵οοα ἴῃ ΘΘΠΘΓΆ].--α 
ὦ. 4 τυοοὰ, 7ογοϑέ, οἷο. 

ὑμεῖς, ὑμᾶς, ὑμῶν, ὑμῖν, 
ΡΙαν. οὗ σύ. 

ὑμ-έτερος, ετέρα, έτερον, 
ΡΙΌΏ. Ρ613. [ὑμ-εῖς, ““γ6, γου"} 
(“ΟΥ̓ οὐ" Ὀοϊοηρίησ ἴο, γοὰ ἢ; 
ὃ. 6.) ὙΟιι7", ψοιιγ8. 

ὑπ-αίθρί-ος, ον, Δα]. [ὑπ-ό, 
“ρηθδῦ ἦ᾿; αἰθρί-α, ““{16 
ΟΡΘἢ ΒΥ ο7" αἷν 5} Βοηραΐῃ 
ἐλ ορθῆ δἄψ ΟΥ αἷῇ. 

ὑπ-άρχω, ᾿προγῇ, ὑπ-ῆρχον, 
ἢ, ὑπ-άρξω, 1. 8δοῦ. ὑπ-ῆρξα, 
γ. ἢ. [ὑπ-ό, ““ἰὐπουῦ ἔογοο ἢ; 
ἄρχω, “ἴο Ὀορὶπ᾽᾽] 1. 70Ὸ 
δεγίη, ιαΐζο α δοσίηηϊηφ.---ὦ. 
10} Ραγῦ. ἴῃ οοποουναὰ ] ἢ 
Θαθ]οοῦ: 70 δοσὶη ἐλ ἀοϊῃρ", 
δἔο.; ἐο ὁ ἐλ γ8έ ἐο ἀο, οέο.; 
ὅ, 9.---38. ΤῸ ὃ :---ὑπαρχόντων 
(ΘΌΡΡΙΥ πλοίων), δλῖρδ δεῖη, 
ΟἹ τὐλδη ἐλ6γ6 αὐ δἠὲρ5,1,10: 
θη. Αὐ8. [ὃ 1181.---4. 10} 
1)αῦ. οὗ Ρουβοῃ: 70 δοίοηφ ἴο 
ΟἿΘ ; ὃ, 6. ἔο 5670 ΟΥ̓ αϑδϑὶδέ ἃ 
ῬΘΙΒΟῚ ἴῃ Π5 νἱθιν8, δέσ. ; 0, 
28. 

ὑπεληλυθέναι, ΡοΓ, ᾿πᾶ. οὗἁ 
ὑπέρχομαι. 

ὑπέρ, ΡΓΘΡ.: 1. ὙΥ 10} ὅρη. : 
δ. Ουον, αϑουθ.---Ὦ. Βεψομά, 
αδοῦυο, ίσηον αρ ἐλαη.--ο. Οἡ 
δεμαῖ, οὐ αοοοιηΐέ, οὔ; 707.-- 
2. ὙΥ 1 Αοο. : Βεψοηά, αουθ 
[ακίῃ ἴο ϑδηβ. ἐραγ.-ῖ, “Δ ον 67]. 

ὑπερ-βολ-ή, ἢς», ἢ. [ὸγ 
ὑπερ-βᾶλ-ή ; ἔν. ὑπέρ, ““ονον "; 
'βαλ, τοοῦ οἵ βάλ-λω, “ἴο 
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[τὸν 7 ((Α ὑμγονίηρ' ον ον; δἂ5 ΟΡμ]θοῦ : 70 τηάθυφο, 817: 
Π6ΠΟΘ, ἴῃ τοῆοχῖνο ἔΌΓΟΘ, ἃ 7, ὃ6 διδ7οοέ ἐο ; 8, 18, 
ὑπγονηρ' ΟἾΘ᾽5 561 ΟΥ̓ 05) ὑπήκο-ος, ον,ρΘ δα]. [[ῸΓ 
ΔΟΙΌΒΒ ἢ; ὃ,6.) 4 ραδδῖηρ οὐδ7, ὑπᾶκο-οἙ; ἔν, ὑπακο-ύω (568 
ὦ ογοδοίηφ οὗ ἃ τοουηΐαϊημ, ἀκούω αὖ οπ4), ““ἴο οὔοΥ 
εἰο. ΟΠ] ἄθρη. : Οδραϊοηέ ἕο 

ὑπερ-δέξίος, δέξίον, 44]. [ὃ 1141. 
[ὑπέρ, ““ἀὐονο᾽"; δεξῖός, “οὐ ὑπεισχ-νέομαι -νοῦμαι, ἔ, 
ὑπ6 τἱρλῦ 1 1. δου οὐ ἐδε ὑπο-σχήσομαι, Ὁ. ὑπ-έσχημαι, 
γίσμέ οὐ γίσμέ λαηά.---ὦ, ΟΥ 2. δον. ὑπ-εσχόμην, ν. τη], 
Ἰοοα 165: ἤωίηρ αϑούθοῦ οὐθῦ; 'ὐγθρ', [ὑπ-ό, “ ἀπᾶου "ἢ; ἴσχτ-ω, 
λϊφηοῦ. --- Α5. ϑαρβῦ.: ὑπερ- ἃ σο]]αΐουαὶ ἔθνη οἵ ἔχτ-ω, ““ἴο 
δεξἴα, ὧν (56. χωρΐα), τ. Ηὶυγ. Πανο ογ᾽ ΒοΙ 4 (“ΤῸ μᾶνο 
ΗΠ Αὐὖ.: 1716 δίσθου ΟΥ̓ ΠΟΙᾶ Ομ θ᾽ 5. 56] ἀπᾶον ἢ Ὧη 
φγοιηα5, ἐδε πεῖσἠέδ αϑοῦυθ. ΟὈ]Ισαὐϊοη, εἕο. ; ἢ6η06) 1. 70 

ὑπερ-κἄθημαι, ν. τηϊᾶ, ᾿μαογέαζεο, δφησαφθ, ρ7ΟΉιῖδ6. 
[ὑπέρ, ““Ἁθονο "; κἄᾶθημαι, ““ἴο ---2, 10} Αοο. οὗ ἐπϊηρ πᾶ 
δῦ ἄονη "7 (“Τὸ 51ὺ ἄονγῃ [Ι)αὐ. οὗὁἨ Ῥϑύβοῃ : 170 970 ηϊῖ56 
ΔΡον οὗ; Π6Π66) 1. 70 οσοιρῳ α βουηθυμϊηρ' ἐο οὔθ; ἐο »70- 
οδίἐϊοη, ΟΥ ἰο ὅθ ροδίθα, τηιῖδθ οὐὰ βοιῃοῦμιηρ; 6, 81; 
αϑουῦο.---, Α5. ἃ σοηβοάπθηοο: 6, 9.--- 8, ὙΥ 10} Ιπἢ Ἐπύ.: ΖῸ 
70 ζθθρ σα θῴ6 ΟἼ,, ἐο «ὐαΐοϊ; »γοηιῖδο ἰο ἅο, εἕο. ; 6, 29. 
--αὖ 1,9 [0]18. Ὀγ ἄρῃ. ὑπό (Ῥοίογο δῃὴ δβριγαίοα 
ὑπ-έρχομαι, ἔ, ὑπ-ελεύσομαι, νονγ6 1] ὑφ᾽), ῥτορ.: 1. 

2. 801. ὑπ-ῆλθον, ν. τη], [ὑπ-ό, ἄἀφη, : ἃ. πα ον, ϑεπεαΐβ.---Ὁ. 
ΪΏ ἴογοθα οὗ ““ρυδάσα)]υ "᾿;  ΟΥὨ {π6 ἀροηῦ; Βυν, ἐδγοισῆ; 
ἔρχομαι, ““ἴο οοἴη6] (“Τὸ τηαθῦ, ΟΥ αέ, ἐλ6 παπάς ο7.--- 
ΟΟΙη6. φ,ΔαΠΔΙΠΥ ᾿᾿; Π6η606) ΟΥ̓ ὁ. Βυ, ἐμγοισῆ, ὅψ γεαδοη ΟΥ. 
Δ ΔΓΙΏΥ, εἶθ. : Τὸ αὐἀυαηοο ---ὁ. ὙΥ 1) 1)αῦ. : ὕὕμα6γ.---8. 
δἰοιοῖψ. 0} Αοο.: ὕὕύμαεν' [ἀκίη ἰο 

ὑπεσχημένος, ἡ: ον, Ῥ. Ῥογῖ, 5΄8η8. τρα, ““πηᾶον 7]. 
οἵ ὑπισχνέομαι. ὑπο-δείκνῦμι, ἔ, ὑπο-δείξω, 

ὑπέσχοντο, 8. Ρ6Γ5. Ὀ]ῸΓ. 1. 8δοὺ, ὑπ-ἐέδειξα, ν. ἃ. [ὑπό, 
2. 801. 1η4, οὗ ὑπισχνέομαι. ἀομούϊηρ' “ Βϑογθυ ν΄; δείκνυμι, 

ὑπ-έχω, ἔ. ὑφ-έξω, 2. ΔοΥ. “ἴο 5ῃον, ο ροϊπῦ οαὐ᾽᾽,] (“Τὸ 
ὑπ-έσχον, ν. ἃ. [ὑπ-ό, ““ἀηᾶου, φοϊηῦ οαὺ 5θουθίὶν ᾿"᾿; 6 Π06) 
Ὀοηοδῦ ἢ; ἔχω, ““ἴο 1ιο]4 70 ἱἐπμαϊοαίο, δῴοισ, σἷυθ ίο 
(“Το θ6 ὑἀπᾶον πᾷ ἴο Ποϊα "; πηπαογϑέαηα. 
᾿θηο6, “ἴο προ], Βαρρουῦ  ὑπο-ζύγ-ἴον, ἴου, τ. [ ὑπό, 
ἃ ὉΠ] ηρ᾽ ; Π6η06) ΟΥ̓ ΡαΒΙΒῃπηθηῦ ἰ “ ἀπᾶρν "᾿; ζῦγ-όν, “ἃ γοῖκο 
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("“ Τῇαῦ ΒΟ 15. απᾶσρυ {16 
γο Κ᾿; Πθῃ06) 4 ΣἼδεαδέ οὗ 
ἀγαιισἠΐξ ΟΥ δι ἀθη; ὦ ἀγακπρἠέ- 
απϊηιαΐ. 

ὑπο-λείπω, ἔ. ὑπο-λείψω, 
2. 801. ὑπ-έλϊπον, ν. ἃ. [ὑπό, 
“Ῥρηῃθαῦ!᾽"; λείπω, ““(οἸθαν ς᾽} 
(““ Το ἸΙϑρᾶνθ Ὀϑηθαίῃ "᾿; Π61066) 
1, Αοὔ.: ΤῸ ἰεαῦθ γϑηιαϊηϊη 
ΟΡ δεβῖηα.---, Ῥαββ.: 710 ὃ6 
ἰ δολίμα ὍΥ οὔθ 5; ἔο ἴα 
δελὶπα ; 8, 16.--- Ὁ. ὙΥ 10} θη. : 
Το 7αϊὶ δελὶηα; 4, 22.----Ῥ α85.: 
ὑπο-λείπομαι, ξαῦ, ταΐᾶ, 
ΡῬᾶ85. ἔογοο ὑπο-λείψομαι, 1. ΔΟΥ. 
ὑπ-ελείφθην. 

ὕπο- λόχᾶγος, λοχᾶγου, Υη. 

ΨΟΓ(ΑΡΟΖΑΔΜΥ. 

ἐς ΒΟΥ Ύ 068 016 ἢ; Π6η06) ὙΠ 
Παῦ. : Οοηαμκοῖυθ οΥ ἐφοηαϊης 
ἔο ;---ὖ 8, 15 τῷ ἀποπήγνυσθαι 
15 ὑῃ6 1)8. ; 566 1. ὅ, πο. 2. 

1. ὗς, ὑός ; ἀπο. ἔν οὗ 
σῦς; 566 σῦς. 

2. ὗς, οοῃίγ. 866, Ρὶαν. οὗ 
ΓΞ ὗς; 5 ΟΝ ΡΣ 

ὑστεραί-α, ας, ἢ, [ὑστεραῖ-. 
05, ““Ἰαΐον, ποχῦ"] 716 πεοαέ 
ΟΥ̓ )οϊοιοίησ αν; ἐλεπιούτοιο: 
-εαῷῇ ὑστεραίᾳ, οἡ, ἐδ ἐοϊοιυ- 
ἡηρ ἄανψ, Ὧ, 28, οἕο. : 1) αὖ. οὗ 

ἴῃ ὅπη [ὃ 106, ( Ὁ): ὁ οἵ, ῬΥΙΠΊΘΓ, 
8120. 

ὑφ᾽; ; 866 ὑπό. 
ὑφίεντο, 8. ΡΘΥ5, Ῥίατ, 1Π}- 

[ὑπό, ““πᾶον "; λοχᾶγός, “ἃ Ροτῇ. ᾿πα. τηϊά, οὗ ὑφίημι. 
οαρύαϊη "1 4 εἰπαογ-οαρίαϊη, 
α ἰϊοιέοηαηέ. 

ὑπ-οπτεύω, ἢ. ὑπ-οπτεύσω, 
1, 80. ὑπ- ὠώπτευσα, ν. 8.  ὑπ- 
ὄ, ““Ὀρηῃθαίῃ "; ὀπτεύω, “ἴο 
5606 (“Τὸ 566 Ὀθηθϑίῃ ᾽;; 
Ὦ6η06) ΤῸ διδροοί, δι 186, 
Θἴο. 

ὑποστρατηγ-έω -ῶ, ν. 1. 
ὑποστρᾶτηγ-ος5, “ἃ ᾿Ιθα οηδηὗ- 
ΘΘΠΘΡΑ1.} (“ἸῸ Ὀ6 ἃ ὑπο- 
στρᾶτηγος᾽; ᾿6η06) ἢ 
Πα. οὗ Ρϑύβοῃ: 7Ὸ 8670ῦ8 αϑ 
ἰϊομέοηαης- σοηογαΐ ἐο ΟΥ τὉ- 
ἄθγ; ἐο ὃ α [ἰοιιἐοηαηέ- σεπογαί 
ἔο ΟΥ̓ πη ϑῦ ; Θ, 86. 

ὑποσχεῖν, 2. 8ΟΓ. 
ὑπέχω. 

ὑπουργός, ὁν, “Δα]. [σοπέν. 
ἔν, ὑπο- -εργ-ός; ἔν, ὑπό, ““αἡ- 

πη. Ὁ 

ὑφ-ίημι, Ε, ὑφ-ἤσω, 2. 8Δ0Υ. 
ὑἐφ-ῆἣν, γ. 8. [ὑφ᾽ (-ΞΞ ὑπό), 
“«πηᾶρον ᾽᾿; ἴημι, ἰδ 56η4 ᾽᾽] 
(“Τὸ βομὰ υμπᾶρν ̓"᾿; ἢ6Πη06) 
1. Αοἴ.: ΤΌ σἕϑε τῳ, 8147- 
γ Ή(ΘΥ. ὙΠῸ ΜΙΑ. : ὑφ- ίεμαι, 
ἔ, ὑφ-ήσομαι, (“ ΤῸ Β6ηἃ ΟΦ Β 
561}, δέσ., ἀπᾶον ἢ; ἤθη06) Ζ7Ὸ 
διεδηιέ, ψίεϊά. 

ὑψ-ηλός, ηλή, ηλόν, δά]. 
[ὕψ-ος, “ποΙρ 1] (““Ῥεογίαϊη- 
ἴηρ 0 ὕψος"; Π6ῃ06) φῆ, 
ἰογζέν. τῶὟἂοἽ Οομρ. : ὑψηλ- 
ὄτερος ; ϑαᾳρ.: ὑψηλ-ότατος. 

ὑψηλότἄᾶτος, ἡ, οΨ»; 866 
ὑψηλός. 

φαίημεν, 1. Ρ6Ι5. ὈΠῸΣ, ΓΒ. 
᾿ορῦ. οὗ φημί. 

φα(ύν-ω, ἔ, φᾶνῶ, Ρ. πέ-ν 

53 
»Ἂ 

ν᾽ 

ἀν ᾿; ΟΌ50]. ἔργ-ω, “ ἴο ΟΣ Κ᾽ φαγκα, 1. 80. ἔφηνα, ν. ἃ. ΤῊΝ .. Ὁ 
(“ Ὑουκίηρ αηᾶον ἢ; θηοθ, οαυβαῦνθ ἔὈΪῸΘ : ̓ς ΠῸ τηδῖζθ -Ξ 

»-- 
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ὕο ἈΡΌΘΑΥ ᾿᾿; ᾿6η06) 1, Αοὔ.:͵} Φασὶϊανοί, ὧν ; 566 Φᾶσις. 
71οὸ ὀγίηφ ἐο {ἰρμέ, ἐο δλοιυυ, φασίν ; 566 φημί, πο. 1, "Ὁ. 
δἤοιυ ζογέϊ, αἱδρίαν .---, Μιὰ.:} φφᾶσις, ἴος, ἢ. Φλαδῖδ; {116 
φαίνομαι, ἴ. φᾶνοῦμαι, 1. ἃογν. πηοϑὺ Εἰ, ἕο οἡ {Π6 οοαϑβὺ οὗ 
ἐφηνᾶμην, 2. ΔΟΙ. Ρ855. ἴῃ χτηϊᾶ, ῃ6 Εαχῖηθ, ΠΘαΡ η6 τηοὰ 
ἴογοθΘ ἐφᾶνην: 8. ΤῸ δῴοιυ οἵ {16 γτἶνον Ῥἢ8515.-- ΗΠΘῃ0ο, 
οη6᾽ 5 86[7.---Ὁ. Το αρρϑθαγ.---ο. Φασι-ἄνοί, ἄνῶν, τὴ. Ρ]αν, 
1} 1ἴ.: 10 δϑθῆι, οὐ αρρϑαῦ, 1λ6 ηιθθ οΓ᾽ «ὐλαδὶδ, {ὰθ 
ἕο ἃο, οἶο.; 4. 29: 7, ὅ.---.ἃ. ) Τλαδὶαηΐ. 
Ὑγ10} Ῥαγῦ. ἴῃ οομοογα υν 10} φάσκων, ουσα, ον, Ῥ. ΓΒ. 
Βυθ)]οοῦ: (ΤῸ 5ιοινν ομθβ οἵ ΟὈ50]. φάσκω ΞξΞ φημί. 
561, οέο., ἃ5 ἀοϊῃρ,, ϑέο., ὑμαῦ͵] φατέ, 2. Ῥ6Ὶ5. Ρ]ΌΓ, ΡΓ685. 
ὙΠΟ 15 ἀθηοίθα Ὀν {Π6 ἰπᾶ. οὗ φημί. 
Ρανῦ. ; ὕΠ60 τϑῃαθυϊηρ οὔ φέρε-ω, ἢ, οἴσω, Ῥ. ἐνήνοχα, 
ΑΝ οομβίχπούϊοη 15 Ἰηδᾶθ ΟΥ 1. 80. ἤνεγκα, Υ. ἃ. ἸΤΤΘρΡ, : 
Ὀυγηϊρ ὕη6 ατθοκ ραχῦ. ᾿ηἴο 1. 70 δδαγ, σαΥΥῳ, ὃγηρ ;--π-ταῦ 
Δἢ ἘΠΡΊΙΒἢ γΟΥΌ, Δα τη ἀουϊηρ 7, 7 νου πράρον ΟὈ] οὐ. ---- 
φαίνομαι, εἴο., ΌΥ οἰφαγίῳ, οὐ. 9. 710 ϑϑαγ,, οηάτι7)6, δ }οΟΥΥ.--- 
οηέζῳ, γιαηξ οοῖϊῳ ; 6.9.) ἂν 9. ΟΥ̓ {θαΐο: 70 ὀγῆηρ, ραν, 
εὖ συμβουλεύσας φανῶ, (ἰῇ .1 εἴο.---4. 70 ὕφαγ, δι)εν, οἵα. : 
δηαϊΐ δἤοιν ηιυ 561} ὧ5 λαυΐηρ ---ἀσλεπῶς φέρειν, ἕο ὄεαν 
οομηδοίοα τὐοἰΐ ; 1.6.) ἐξῇ 1, ἱπιραζοηέϊψ, ἐαζθ αηλιῖ885, ὃ6 
δαϊί ἤασυο οἰφαγίψ σίυθη σοοὰ αεορίῳψ σπνυηήεσοὰ αὲ; οἵ, Ἰμαῦ. 
οομηϑδοῖ, θ, 4:;---ποιῶν φαινέσπθω, φρ'αυϊέθη" ΟΥ (6976 76776.----δ, 
ἰοέ ἀϊΐην οἰϑαγίῳ ἀο, 7, 10 ;---- [ ΑὉ8.: Οὗ ἃ γοδᾶ, γγΧὰὙ, δέσ. : 
ἣν ἐξαμαρτἄᾶνοντεξς φαινώμεθα, 170 οοηειοί, ἰραά, ἴο ἃ ῬΙδΘΟ; 
ῇ ττὖὐ δῃαϊ, πιαρμιγοδίϊψν ἀο , 2, 19: 2, 25... 8. Ῥᾳβ5.: Οὗ 
ἩΟΥ̓ΟΉΩ, 7, 98 [τοοῦ ᾧφαν, ἱ. 6. 1 Τ1551165: 70 δθ οαγγίθα ἴο ἃ 
ᾧφα δ5ἰγθηρύῃοηθα ὈγΥ ν; ακίη αἰβίδμοθ, εἶθ; ἰο ὃθ Φο7η 6 
ἴο ΚΆΏ8, Τοοῦ ΒΗΑ͂, ““ἰο ἃρ- αἰοηφ, ἐο 7, εἴς. ; 2, 14... 
Ῥθαν ᾽᾽]. Ραᾳββ. : φέρτ-ομαι, 1. ΔοΥ. ἤγεχ- 

Φᾶἄνείς, εἴσα, ἔν, Ῥ. ὃ. δου. θην, 1. ξαΐ. οἰσθήσομαι [ἰὴ 
γα, οὗ φαίνω. ῬΓΘ5. ἃ Πα ΠΏΡΟΓΕ, Κι ἴο ὅδ 8. 

φανοῦμαι, ἔαῦ. 1η44, τᾶ. Οὗ τοοῦ ΒΗΈΞῚ, ““ἴο ὈΘΆΓ, ΟΔΥΥΥ,᾽ἢ 
φαίνω. φέρ. ; ἴῃ6. οὔδμοι ραγύβ οὗ {Π86 

φανῶ, 2. 801, 5]. τη], οἵ νοῦ ἅτ ἰὸ Ὀδ6 δββιρηιβα τὸ- 
φαίνω. βρθούϊν οἷν ἴο {16 ῬΆδ65. οἵ- τω, 

Φαρνάβαζος, ου, πηι. ΤῬ΄αγ- τπηᾷ ἐνέκ-ω, οΥ ἐνέγκ-ω]. 
παδαξοδ; ἃ ΒΕ ΤᾺ} οἵ Ῥηνυρα, φε(υ)γτ-ω, {. φείξομαι, ἢ 
Ὁ Πα ΒΕΓ ν ἷδ. πέφευγα, ῬΙΟΡΟΙ . ἐπεφεύγειν, 
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2. τοῦ. ἔφὕὔγον, ν. ἢ. δηα 8ἃ.: Ῥαχγῦ,, τ ΒΊΟΝ Ἰαβὺ Ῥθοοθ5 ὑΠ6 
1, Νααΐ. : 8. 70 766, 7ε6 αἰὐαψ, ἘΠΊ ]5 νοῦ :---φθάσαι λᾶβ- 
ἔαζθ ἐο ἤϊρἠΐ.---Ὁ. ΤῸ ὧδ ὄντες, ἔο ἤἄαῦυε ἤγδέ ἐαζθη 
δαηπίδλθα ΟΥ εαϊϊθα ; ἐο 6 αὐ ροδδεβϑὶοη οἵ, Θ,9. 
εαἶϊ6.---, Αοὐ.: Τὸ 66 ἥγο. φθᾶσαι, 1. δον. ἰηΐ, οὗ 
[ακίη ἴο ὅδηβ. τοοῦ ΒΗ, “ἴο φθᾶνω. 
Ῥοηᾶ."--Ῥαβθ5.: ἴῃ τοῆοσχῖνα φθέγγομαι, ἔ. φθέγξομαι, Ῥ. 

“ἔογοορ, ““ἴο ἱπο]ϊϊηθ οὐ" Ὀομᾶ ἔφθεγμαι, 1. 8οΥ. ἐφθεγξᾶμην, 
ΟἿΘ᾽5 561; οὗ 1μαὖ. Μιφ-ῖο ; [|ν. τηϊᾶ. : 1, 70 δβρϑαΐ (680. 

. ΕΠΡΊ. διαφε]. ΟΙ ἃ Ἰουσα νοἱἹοθ).---ὦ. Οὗ ἃ 
. φη-μί, ρον, ἔφασκον, ἔ, {γαμπηροῦ: 700 5οιιῃά. 

“φήσω, 1. Δ0Υ. ἔφησα, 2. ἀοΥ. φθον-τέω -ῶ, ἔ, φθονήσω, 
᾿ ἔφην, ν. ἃ. ἀηα η.: 1. Αοὔ. : 8. 1. 8οΓ. ἐφθόνησα, ν. τ, [φθόν- 
1Ὸ δα ἃ ὑμῃϊησ.--Ὁ. ὙΠ ος, “111-}}} 1 ὙΥ10} 1). οὗ 
ΟΡ]θοῦῖνθο οἷδαιβο: 70 δαν ῬΘΙΒΟη : 70 δεαν εἰἰ-τοῖἐ ἐο- 
ἐλαΐέ, οἴο.:---φασίν (-ῷ [μαὖ. τὐαγαῖδ; ἐο ζεοῖ ϑφηὺν ἐοισαγαδ; 
αἰ), “θη δαν, ἐλ γερογέ δ; ἐο δϑηυψ, ἐο δ 7θαίοι5 οἵ. 
8, 8. Τῇ ποιη. 15 οιηϊἰρὰ Φΐλήσϊος, ου, τη. Ῥληϊοδῖτδ; 
θοίονθ π6 νοῦ ποῦ ΟἿΪΚΥ ἴῃ 8η Λοθεθδη ἴῃ {16 αὐ θοὶς ἈΡΏῚν, 
{Π6 οα86 οὗἉ ὕΠ|ὸ ἀπο Πα 51Ζο ΔρΡρΡοΙηὐθα σΘΏΘ 78] ἴῃ ὕΠ 6 ΤΟΟὨῚ 
ῬΟΥΒΟΠΔΙ] ῬΓΟΠΟΌη5, Ὀαὺ 4150 οὗ Μὅποῃ, 
Ὀϑίοσα 6Ππ|ὸ ὑπἰγὰ ῬΘΥΒΟη Ρ] ΤᾺ] 1, φἴλ-ία, ίας, ἔ, [φῖλ-ος, 
γν 6 {6 νυ Ὁ ἢδ5 πὸ ἀθἤηϊΐθ “4 ἔγιθηα ᾽᾽] (“6 Τὴ ααλ]τῦν οὗ 
Θαθ]οοῦ. ΤῊ 15. {πΠ6 οα886. ὕπ8 φίλος "; ᾿6η66) .δγίοηά- 
Ὁ} 5.0) ν 5 8ἃ5 λέγουσι, δλῖρ, απηιέψ. 
φασί, ἐΐον, 1. 6. ὩιθΉ. σΘΘΉΘΥ]]γ, 2. φίλ-ία, ας; 566 φίλϊος. 
δαγ.---ο. ὙΠ ὈΟ]θοῦνα [ φὶλ-ἵκός, ἵκή, ἵκόν, δα]. 
ΟἸατιβο: 70 αδϑογέ, πιαϊπέαΐη, αὐ. [φῖλ-ος, “ἃ ἔριοπα ᾽᾽] (“ ΟΥ̓, οὐ 
ἤγηι, ἐλαέ, οἴο.---, Νιοαῦ. : 10 ὈδΙομρσίηρ' ἰο, ἃ φἴλος᾽"; Π6Π06) 
δαν :-πτοὺκ ἔφη, ἦ6 βαϊὰ “πο, γϊοηπαίψ. 
8, ὅ [τοοῦ φη οἵ φα, εἰκίη ἰο. ἵλϊκ-ῶς, «ἂν. [φίλϊκ-ός, 
ϑληθ8. τοοῦ ΒΗΑΘΗ, “(ο “ἐΊΘμαΙν 1] (“ Αἐθον ὅΠ|6 τηδῃ- 
ΒΡΘΑΪς ᾽]. ΠΘῚ οὗ {Ππ|| φιλικός ἢ; Ὠ6η66) 

φθά-νω, Γ. φθᾶσω ἀπ φθή- [ἡ α ,ηιοηαίῳ ἐσαν, ἀἰηαῖῳ. 
σομαι, 1. 80, ἔφθᾶσα, ν. ἃ. ἃ! ἃ φἴλ-ἴος, ἴα, ἴον, Δα]. [φἴλ-ος, 
ῃ.: 1. Δοί.: 70 απέϊοὶραΐο, ὅ6. “ἃ υιϊοπα "7 (“ ΟἹ, οὐ Ὀο]οηρ- 
δεξογολαηα ευἱέλ.----, Ναοαύ.: ἴῃς ἴο, ἃ φίλος; .Ι6η06) 1. 
ὙΠ} Ῥαγῦ. ἴῃ οοποοῦα ἢ Δαυοιγαῦίθ ἰο, οηέογξαϊηϊησ 
δαθ]θοῦ: Τὸ Ὀ8 ,,γδ ἴῃ ἀοϊησ, Τγιοηαϊῳ δοηέϊηιθηέβ ἰονγαγᾶβ. 
Εἔο., ὕμαῦ ἀοηοίοα ὉΥῪ (6 --Φϑ. Δ᾽ γὶίομαϊῳ 45 ορροβϑθᾶ ἴο 

Ψ δ᾽ Μὰ  δδδλλη " τάλ 
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“«Ποβ 116.) .---λ5 βαθύ. : φιλία, 
αὶ Τὶ 4 ἡ ϊθμαάϊῳ, οουηέγ. 

φίλό-ξενος, ξένον, τη. [φῖλ- 
ο5, (ποοιν. σ6}.}) φἴλο-ος, “ἃ 
ΓΘ ᾽᾽; ξένος, “ἃ Βίσδηρ οι] 
(““ Βυγαηρου 5- τ] θηα ᾽᾽) Φλῖϊο- 
ΦοΉδ; ἃ τὰ οἵ Ρρ]]δηδ ἴῃ 
Λομαΐδ. 

1, φἴλ-ος, ἡ, ον, Δ]. [φιλ-έω, 
“(ο Ἰονο᾽᾽ (““Βεοϊονβα"; 666) 
Οη 7γυϊοραϊῳ ἐ67η15, ἀθαῦ,, οἷο. 
-πὰβ ϑαβρβί. : φίλος, οὐ, τ. 
Οπ εὐλο ἰοῦυδδ' ΟΥ 15 ἰουεξα ; α 
7ϊοηά. 

2. φΐλος, ου ; 566 1. φίλος. 
φοβ- -ερός, ερά, ερόν, 86]. 

[φοβ-έω, “ἴο ἰουνιγ "5 1. 
7 εγγίγυίηρ, ἀγοααζμί, ἐογγΥῖδίςο, 
7ηγλξξιί, -----ὦ, ογιπϊάαδίο, ΐο 
ὧδ ἀγεοααροα ; ὅ, 17. ΗἹ 

φοβ-έω -ὦ, [ξ φοβήσιω, 1 
ΔΟΥ, 
ΕΓὴν, ἀπ» 1. Δοῦ. :- 70} 
7ηϊσλέοη, ἐε7γὲ ἴν.-- --2. Ῥαβδ.: 
φοβ-έομαι -οὔμαι, Ρ. πεφόβ- 
μαι, 1. ον. ἐφοβήθην, 1. Ταῦ. 
φοβηθήσομαι, 10 δο ἐεγγ1716(, 
οἴο. -- 8, ΜΙΑά. : φοβ-έομαι 
-οὔμαι, ἔ. φοβήσομαι, 1. ΔΟΓ. 
ἐφοβησᾶμην, 1Ὁ 7εαγ' Οὐ ΟΠ Θ᾽ Β 
συ Ρατὶ ΟΥ δοδοῦπῦ: “10 
αἀγϑαά. 

Φολόη, ης, ἴ,. Τλδίδδ; ἃ 
γηοπηύαϊη ἴῃ ὕπ6 ῬΘΙΟΡΟΠ 5518 
(μον Μονδα), Ὀθύν  θϑῃ ἀγοδᾶϊᾷ 
Ὁ η4 ΕΠ15. 

φορ-έω -ὥ, ἢ, φορέσω «ἀπὰ 
φορήσω, Ῥ. πεφόρηκα, 1. δον. 
ἐφόρεσα πα ἐφόρησα, ν. ἃ. [ἃ 
ΘΟ] ]αῦοΡα] ΤΌΤ] οἵ φέρω ; 866 

β 
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φέρω αὖ 64} 7ΤῸ ὕεαγ, ΘαΥ̓Ψ, 
ὑγίηφ. 

φόρ-ος, ουὅ, τη. [ὋΣ φέρ-ος ; 
ἔν. φέρ-ω, “ἴο ὈγΙηρ,, ἴο ὈΣΙΏρ' 
1η] (Ἱμαῦ Ψ ΊΟ} 15 Ὀγουρ)ῦ 
ἴῃ ᾿ Δ5. ΤὈΥΘΠΌΘ, δέο.; 1.666) 
{γϊδειίο. 

φορτ-ἴον, ἵου, ἢ. (ἀπ). ἴῃ 
ἴουτὴ ΟὨΪ]γ) [φόρτ-ος, “ἃ Ὀὰὺ}- 
ἄρῃ ᾽] «4 διιγάφη, ἰοαά. 

φραΐζω, ἢ, φρᾶσω, Ρ. πέφρᾶ- 
κα... δοῖ, -ἔφρᾶσα, τω 8... 10 
δρεαΐζ, ἐοἰὶΐ, ἀφοίαγο [ἴον φράδ- 
σω, ἵν. γτοοῦ φραδ, ἀκ ΡΓΟῸ- 
ΔΌΪΥ ἰο ϑ'δηβ. τοοῦ ΨΑΡ, ““ ἴο 
ΒΡΘαΪς ξξῖς 
φρον- ἔω -ὥ, ἴ, φρονήσω, Ῥ. 

πεφρόνηκα, Υ. ἃ. [ν φρεν-έω; 
ἤν, φρήν, φρεν- ός, ἡοΩΝ πὶ 
(Τὸ Πᾶν ἴῃ φρήν"; ΠΙ6Π66) 
1. 70 ἐλίηκ, οΥ Ῥοπάᾶεν, !ΡΟΉ ; 

τρίς ὡς; ν. ἃ. [φόβ.-ος,  ἐο ἑαζο 3: ΟἹ αν αἰξοηίϊοη, 
ίο; ἐο πιῖηα.--- ἢ. ἘΉ]1α. ἫΝ 
ποαΐ. αα)].: 70 δηέογέαϊη 5αοὶὶ 
ὑλοισἠξδ ἃ5. ἃΥ6 ἀθποίθα Ὀν {118 
Δ 61]. -πομεῖζον φρονεῖ, φΘηέε;- 
αΐη5 ουογ-᾿ὶρἢ ἐποιιρῆές, Θ, 8. 

φρουρ-έω -ὥ, ἔ, φρουρήσω, 
1. 8.01. ἐφρούρησα, ν. ἃ. [φρουρ- 
5, “ἃ νναΐομον, σαν α᾽] (“ Τὸ 
Ὀ6 ἃ φρουρός ονοῦ ἢ; ᾿Ι6η66) 
710 ιὐαέοῖ, ἄξδοθρ τυαίοῦ αὐ ΟΥ̓ 
οὐδγ, φειαγα. 

Φρύγ-ἴα, ἴας, Τ, [Φρύξ, 
Φρῦγιός, τ-.“(αὦὶ ΡΉΡΥΣ, .ΟΥ 
ΡΥ ρΊδη ἢ ; --- Ρ]Σ.: ““7]16 
ΡΏγγροβ οὐ ῬὨΓΥΡΊΔηΒ," ἃ 
ΡΘΟΡΙΘ ἴῃ {πὸ 1τηἰθυῖον οἵ Αβία 
ΔΙΙηοΡ)] 16 οονηΐγῳ 977 {λ6 
Ὄλγυφεδ; -ὈἈγυσία. 
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φῦγ-ἀς, ἄλο5, τη, δᾶ ἢ, πεφὕτευκα, 1, 8δοὸ.. ἐφύτευσα, 
[φνυγ, τοοῦ οὗ φεύγ-ω, ἴῃ ἔΌΓΟΘ  ν. ἃ. [φυτ-όν, “ἃ Ρἰδηῦ᾽] Το 
οἵ “ἴο Ὀ6 δὴ ΟΧ1]0᾽} “4 ουϊίθ. ᾿ ραηέ. τ Ῥ 55. : : φῦτ-εύομαι, Ῥ. 

φύλαᾶκ-ἡ, ἧς ἢ [φυλακ, πεφὕτευμαι, 1. Δογ. ἐφύτεύθην, 
γοοῦ οἵ φυλάσσω, “ἰο σιᾶγα ᾽᾽] 1. αΐ. φύτευθήσομαι. 
1. 4 σιωαγαϊηρ.---, Α «εσαέοῖ 
οΟΥ φιαγὰ οἵ 5ο]ά 1615, δέοι, ῬγΥ} χαίρω, ἢ, χἀρῶ, χᾶἄρήσομαι 
]σ ὐ.---ϑ, 4. βἐαΐξϊοη, ροϑδέ, οὗ διὰ χαιρήσω, Ῥ. κεχάρηκα, 1. 
560] 1605. 8ΟΥ. ἐχάρησα, 2. 801. Ῥαβ5. 

φύλαξ, ἄκος, τη. [ἔογ ἐχᾶρην, ν. ῃ.: 1. 70 γε7οῖο6, 
φύλακες; ἔν. φυλάσσω (-Ξ 6 φίαά.----, Ῥατί, γῬγθδ. χαίρ- 
φυλάκσω), ““ἴο συν α] (“Οηθ. ων ἴῃ σΟΠΠΘΧΙΟΩ ΥΥ ἢ ἃ ὙΘ Ὁ : 
ὙὙ}0 στ ἀ5᾽᾽; 1.6.) ΟΥ Βοϊαϊθυβ: Ἡλ βαζοέψ, δαξοῖψ, τοὐέδ, ἐηι- 
Α γιεαγά ;---ΡἸὰν. : Ομαγάς, ριεηὶέψ ; 6, 82 [ακίῃ ἴο 3.88. 
δοάν-σιαγάς. ἨΑΒΥ, ““ἴο ἀδδβῖγθ ᾽7. 
φύλάσσω (Αἰἰϊο φυλάττω), Χαλδαῖοι, ὡν, τῇθ. ΡὈΪᾺΓ, 

ἔ, φυλάξω, Ρ. πεφύλἄχα, 1.80». 76 Οἠαϊάεες οὐ Ολαϊάδξαης ; 
- ἐφύλαξα, ν. ἢ. πα 84.: 1. Π6 ᾿ῃΠαθιύαηΐα οὗ ΟΠ] ἀδ8, 
Νραύ.: 70 σιαγὰ οὐ τοαέοῦ, ὙΏΪΟ. ἐουμηθα {πΠ6 Κὅ. φου θη 
ἐο κθορ φσιαγα οὐ τοαξοῆ : τσὶ} οὗἨ Βαθυ]οηΐα. Τη6 ΟΠ δ] ᾶθοα 
οορῃαΐθ Αοο. : φυλακὰς φυλάτ- 816 οα]]6α ἴῃ Ηδῦγοινν Οἰαραΐ, 
τειν, (ἐο τσαξοῦ, τυαέολθ5, ἴ. 6.) Δα γγοῦθ ῬΤΟΌΔΌΪΥ ἀοθβοθηᾶρα 
ἕο δ Ὲ ιὐαέοῦ, σο οὐ φιαγά, ἴἔτοτη Οὐλθϑθά (ρουπαρβ, “Επ- 
οἴο., 1, 2.-;σοοὀ Αοὔ.: 8. 70  ΟΥΟΔΟΠΘΡ ἢ), ἃ βοὴ οὗ ΝΆΒΟΥ, 

᾿σμαγά, τοαέο.---Ὁ. ΤῸ ἐαζε ΑὈΥΔΠΔτηἾ5Β Ὀγούμου ; 566 θη, 
θα} οἵ, ἔδερ 5αζϑ: -- φυλάττειν, χχὶϊ. 22. ΤΙη Αϑβυγίδη 150 11Ρ- 
ἐμ οὐὔάδυ ἐο ἐαζε οαγ οὶ τέ; τἰοθβ Καϊαϊ -τΞξ Χαλδαῖοι Ξξ 
ΒΊΡΡΙΥ αὐτό, δια ΟΌΒΘΡνΘ ἔμ6 ΟΠαφαΐ -- ἔπ8 τποάοιῃι Καργάϑ ; 
1856 οὗ {πμ6 Τηῇ, ἰο ἀρηοΐθ αὶ {Π6 Ἰϑύϊθιβ 85, 4.) ὦ (λ) Ῥεϊῃρ' 
ῬΌΓΡΟΒΘ ΟἹ 1 ῦιο, {κ 6 ᾿ ̓ἸῃοΟὨΔηρΘΩ, 
μα΄. ϑαρῖηθ. ἴῃ μην; 98, 4..---πϑ, χἄλεπ-αίνω, ἔ. χαλεπᾶνῷ, 
Μιά. : φυλάσσομαι ΕΝ 1, 8δοῖ. ἐχαλέπῃνα, ν. Ἢ. 
φυλάττομαι), ἢ, φυλάξομαι, 1. [χἄλεπ-Ὄός, ““μαγα, ὈΙδίον ᾽] 
80, ἐφυλαξάμην : 8. ΤῸ σιαγὰ (“Τὸ Ὀ6 χαλεπός; ὨΘη66) 1. 
Οη6᾽5 δεἴ, ἐο δ6 οὐ ομε᾿ 8 σιιαγα, ΑἸομθ: Ζ70 δ δἰξέδ7" τὰ ἔθ] 1 ηρ, 
ἐο ἐαζὸ βεοοᾶ οὐ οαγο, ἐο ὅδ ἕο ὅδ αΉΘΥΨ ΟΥ δηγαρεᾶ.----ὦ, 
οατπξίοιιδ, οἴο.; 50, ΟἿΪΥ ἴῃ δ ἢ Παῦ. οὗὁἨ Ῥϑύβοῃ: 7ΖῸ ὃδὲ 
ῬΑγΟϊοΙ Ρ165.---ὮὉ, ὙΠῸ Αοο. : [ δὲἐἐέθγ' ἐοιυαγ δ; ἐο ὅθ σΉΦΥΨ, 
Τὸ δ ΟἿ Οη6᾽ 8 φιαγά αφαϊηϑέ. ΟἹ οηγασεά, «υἱέ. 

φύτ-εύω, {. φύτεύσω, Ῥ. χἄλεπός, , ὄν, 8(].: 1. 
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ΜΠαγὰ ἴῃ αἰδροβιθίοη, δέσ. ; 
λαγ δῆ, 86υ67.6, αἩφΥν, διέέου.---- 
2. Παγα, αἰδ]οιιέ.----8. δαυασθ. 
ΨῬ Οορ.: χαλεπώτερος ; 
ΞαρΡ.: χαλεπώτᾶἄτος. . 

χἄλεπ-ῶς, ἄν. [χἄλεπ-ός, 
“ ΔΏΡΤΥ, ὈΙὑον᾽] (“ Αἰΐον ὑ}6 
ἸΏΔΏΠΘ" οὗ ῃ6 χαλεπός ᾽; 
Ὦ6η66) “ηογῖϊῳ, ὀιξέογίψ :---- 
χαλεπῶς φέρειν, ἐο ὅφαν' εὐἱέλ, 
σΉ ΟΥ̓ γοοίζηδ, οὐ ἐ , οἵ, μα. 
"ιοἰεδέθ, ΟΥ̓ (897,6, Κ67Ύ6. 

Χἄλῦὕὔβες, ὧν, τη. φίαν. 716 
Ολαϊζδοε ; ἃ ῬΘΟΡ]6 οἵ Ῥοῃίιτιβ 
ΪῃΏ Αϑῖ.ο Μίπον, ἔμπτηοβ ἔοι 
ὕΠ6 1} νου κίηρ' ἴῃ 5ῖρε]. 

χἄραδ-ρα, ρας, {{Ὸν χᾶράτ- 
ρα; ἴν. χαράτ-τω, “ ἴο οαὖ ᾿ηὔο 
ἔαυτονν5) (“ ΤΠαῦ ν᾿ ῖ ἢ οαὖβ 
ἱπΐο ἔυστονβ᾽,); Ὠἤθῆοθ, “ἃ 
Ἰποσ Πΐα 1] -ϑύσραση Ὦ1Οὴ οαὖβ 
105 ᾳγ γον -Κ νὰν ἀον {Π6 
τη δ 1-511 6; ἈἤΘηΘΟ, ἃ8 
ὑπμαῦ ὑμγουρὴ ΜΠ10 ἢ βαοῇ 
ΒΟ 68 ΠῚ ΡΆ5565) 4 γαυΐηθ, γ7, 
αἶἰθθρ ψιει(ῳ. 

χἄράκ-ωμα, ὠμᾶτος, Ὡ. [ἴῸΥ 
χἄράγ-ωμα; ἔν. χἄράσσω, “ἴο 
ΤΟ 5Π8}}0Ρ ο7᾽ ροϊηίοᾶ,᾽ 
ὉΠΡΟῸΡἢ γτοοῦ χαραγ] (“ ΤΠαύ 
ΜΏΙΟΩ 85 πηϑὶθ 50} Ο)" 
Ῥοϊηΐθα "᾿; ἤθησθ, “ἃ ϑίακο, 
Ρ8]6 ἢ [θη00) 4. »αΐζϑαάαο, 
ραϊδααήη. 

χἄρϊεϊῖσθαι, {αύ. 
χαρίζομαι. 

χἄρίζομαι, ἴ. χἀρϊοῦμαι, Ἰαΐο 
χᾶἂρίσουαι, 1. ἃον. ἐχᾶρϊὶσἄμην, 
Ῥ. Ρᾷ585. ἴῃ τη, οτοθ κεχᾶρισ- 
μαι, γ. τηϊᾶ, [ον χαρίτ- σομαι ; 

ΓΙ. ΟΥ̓ 

2οζς 

ἔν, χάρις, χάριτ-ο5, “ἃ [νου] 
(“Τὸ βου [Ἄνοαν ᾽᾿ ἴο ἃ Ρ6᾽- 
Βοιι ἃοαῦ βοιηθύ!ηρ' ; Ὦ6Π06) 
ὙΠῸ . θεῖ: “οὗ Ῥοσέοι : 0 
φσγαΐξγῳν, ρίθαδα; ο ρ7οῦθ 
ρἰθαδίηφ οὐ αοοορέαδ[θ ἐο. 

χειμτ-ών, ὥνος, τη. (“ΤΊ 
ΒΏΟΥΥ ὕϊτη6 ᾽᾽; Π6Π66) 1. Ἡγῖη- 
ἐ6)..---ῶ. ΑΑἍ βέογην [ακίὶῃ ἴο 
ϑδη5. λϊηια, “ ΒΏΟΥ 7]. 

χείρ, χειρός, ἴ. Τλε λαπά : --- 
ἐκ χειρός, 7γοην ἡδαν αὐ λαηά, 
Ϊ. 6. οἶοδο, αὐ οἶοδθ ψιιαγέογδ, 
4, 26 [ἰκίη ἰο ὅ'δῃβ. τοοῦ ΗἨΞῚ, 
“ς ἴῊ σοΏνΘΟΥ ᾿᾿; --- ἃ 50, ᾿ἰΐογ- 
4]1γ, ““ὑΠ6 σο νου 7]. 

Χειρ-ί-σοφ-ος, οὐ, τ΄. 
[χείρ, “Βαῃὰ "; (Ὁ) οοπηροῦ- 
ἴηρ' ΨΟΥ͂ΘΙ] ; σοφ-ός, ““ ΟἸονοΥ, 
5Κ1160]] (““Ηδ ὑμιεαῦ 15 51} Ὁ] 
ὙΊ ἢ Π15 Πα πα) Ολοϊγίδορῆτιδ; 
ἃ ραγίαῃ, ὁη6 οὗὁἩ {Π6 φἜΠΘΓΆΙ5 
οὗ {Π6 ΔΡῺΥ οὗ Ογὐτυβ. 

χείρους, ΠΟ. Π]Ά80. ΠΟΠ]. 
Ρὶαν. οὗ χείρων. 

χείρων, ον, ΘΟἸΏΡ. 84]. (566 
κακός)]1. Π͵οΥ86.---- Ὁ. ΝΥ ἢ θη. 
οὗἨ {πίῃρ' οοτηρατοα [8 114]: 
γογϑ6 ἐμαη, ΤΉ εγῖο1" ἔο. 
Χεῤῥό-νησος, νήσου, ἔ. 

[ χέῤῥ-ος,(ποοπέίν. σθη.) χέῤῥο- 
05, “ αὐν Ιλ ηα,᾽ ἃ5 ορροβθρᾶ ἴο 
γγαΐου ; νῆσος, “8 15]Δηα 
(““ Ὁυγυ-]Ἰ Πα - 15]. ηα᾽᾿; ΠΘΠ66) “4 
ρθηϊηϑδμία ; ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ (45 αὖ 
6, 256) ὑμαῦ οὗ Τῆγαςο; ἐΐ6 
ΤὨγδοίδη Ολθύδοη 656. 

χερσί(ν), ἀαῦ. ρῥὶαν, οὗ χείρ. 
χἵτών, ὥνος, τη. “4η τη αε7'- 

φαγηιοηΐξ, υδϑέ, ἐιηῖο. 
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χἴτων-ίσκος, ίσκου, τ. 112. χρῆ-μα, μᾶτος, η. [τοοῦ χρη 
[χἵτών, χιτῶν-ος, “8 απάογ- τῷ χρα ἴῃ χρά-ομαι, “ ἴο π59}} 
ϑαγτηθηῦ 1] 4 δηιαΐϊ τπαᾶθγ- (( ὙΠμαῦ ]Οἢ 156 υδοᾶ : 
φαγηιοινέ, α δλογέ ἐινηο. Ὠ6η66) ΡΙαν.: 1. αοοα5, οἰ οέδ, 

χιών, όνος, ἴ. ϑ΄ποιῦ [αἰκίη ἴο  ργορογέψ, ηιοθεν, οἷα. --- 9. 
ϑὅδηβ. λίηνα, ““βΒῃονν᾽᾽]. Τφαη5, γ6δοι 70 ε5. 

χορ-εύω, ἔ, χορεύσω, ῬΡ-, χρῆναι, ρΡΓ65. 1η8. οὗ χρή.- 
κεχ΄ρευκα, 1. 801. ἐχόρευσα, χρῆσθαι, οομΐ!. ΡΓΘ65. ᾿πἢ οὗ 
γ. ἢ. [χορ-ὄς, “ἃ ἄδηοο᾽᾽] 10 χράομαι. 
ἀαλοο. χρήσ-ιμος, ίμη, μον, 86]. 

χορός, οὔ, π1.: ἱ. 44 ἀαηο6.--- [χρῆσ-ις5, “ἃ αδιηρ) (“Οἔ, οὕ 
2. 4 ολοῖγ, α δϑαπά ὁ} ἀαπσοῦδ ὈΘΙομοτηρ' ἴο, χρῆσις ᾽᾽; Π6Π066) 
απ ῷὦ δἴμ)οῦδ. ὕδεζεῖ, 5δογυϊοοαδίο. 

χόρτ-ος, ου, τὴ. (“ΤῊΘ στο) χρόνος, ου, τη. 7716 ;----αὖ 
Ὁ ϊηρ'; Π6η06) ΕὉΣ οδί]α : [1, 12; 2, 11; 8, 14. χρόνον 15 
1, Ογοθη γοοά, σηα55.---ὦ. 16 Ασςο. οἵ ““ υτγαύϊοῃ οΟΥἩἨ {1π16᾿ἢ 
σγαδ5, διυαγά [ακὶῃ ἴο ὅΐδῃβ. [ὃ 991. 
δαγὶέ, ““στοθῃ ᾽]. χρυσός, οὔ, τη. Θ΄οἰά. 

χράομαι χρώμαι, ἢ. χρήσο- χρυσ-οῦς, ἢ, οῦν, 84]. [σοη 
μαι, 1. 80}. ἐχρησᾶμην, Ὁ. Ρᾶᾷ55. ἢ. χρύστ-τεος, έη, εον ; ἔν. 
ἴῃ τη], [ὈΓ06 κέχρημαι, ν. χρυσ-ός, “σο!ά " (““ΟΥ, ογ' 
μη]4. : 10} Ταῦ. : 1. ΤΌ 1156, ὈΘΙοπρίηρ' ο, χρυσός"; Π6Π06) 
ἡηαζθ 86 0, φηιρίου.---ἃὦ. 10 αάο οὶ φοϊά, σοϊά-. 
ἐγοαξ ἃ Ῥϑύβοὰ ἴῃ ἃ οογΐαϊη ) χώρα, ας, ἢ. : 3. 8. 4 ρίαοε, 
ὙΗΥ; 7; ὃ. 5ροέ.---Ὁ. ΟΥ̓ 5ο]ἸοΥ5: Ῥοϑδέ, 

χρή, ἢ. χρήσει, ἰηπΐ, χρῆναι, ᾿ ροδιέϊοη.---ῷ, Α ἰαπα,, σον 
ἸΏΡΘΙΒ. γ Ὁ [ΡΟΡ 805 [ὉΓ χρά; ἐογΥϊέοΥ, οἴο.---8, Παηά,»70}- 
ἔν, χράω, ““ἴο ἀργοῦ 8ῃ ογέῳψ, οϑδέαέο.---4. ἘδέϊηναξϊοΉ, 
ΟΥ̓ΔΟ]6 (“10,᾽ ο7" ““ ἃ ἀοἰγ, οϑέθθηι, οἴο.; 7, 28. 
ἀθ] νου 5 81 ΟΥ̓ΔΟ]8ἢ᾿; ἢ68Π06) 1. χωρ-έω -ῶ, ἢ, χωρήσω, Ῥ. κε- 
7ὲ 5 ζ3αξοα οὐ Ἠθοθ55α7.---ῷ. ᾿χώρηκα, 1. ἃοΓ. ἐχώρησα, ν.Ἡ. 
1έ ἐδ πιϑϑέ, 716, γἱσηέ, οαροά-  [χῶρ-ος, ἴῃ ἔογοθ οὗ ““τοοι᾽}] 
ἑθηέ :---οὐὐ χρή, ἐέ ἐδ ποέ 7έ, (““ΤΟ ΙΔ ΙΚΘ οου᾽ ΓῸΓ ΟΠ Θ᾽ 556]; 
γίσπέ, ΟΥ »γΟρθ);---οῦ 7, ὅ Ἠρ6π00) 10 αἀυαήηοθ, ργοοεθά. 
χρή Βα5 ἴον ἰΐ5 ϑυδοοῦ 6 χωρ-ἴζω, ἢ, χωρΐίσω «πᾶ 
οἴααβο με ἐνθένδε... δίκην. χωρὶϊῷ, 1. 8401. ἐχώρϊσα, ν. ἃ. 

χρήζω, ἢ. χρήσω, ν. τι. [ῬτοΟῦ- [χωρ-ίς, ““ἀρατῦ, ἀβαπαᾶον 1. 
ΔΌΪΥ ἴον χρεί-ζω; ἔν. χρεί-α, Τὸ ριεέ αραγέ οΥ αϑιμαθη; ἴο 
““ῃρρα᾽ Ζ7Ό ευἱδῇ, ιυαηέ, 46- 5οραγαέθο, 5θυ67,, οἰα.---9. Ῥαβ5.: 
8.76. ᾿ χωρ-ἴζομαι, Ρ. κεχώρισμαι, 



ΡΟ ΕΟ, 

1. κδόγ, . ἐχωρίσθην. 1. ἔυΐ. 
χωρισθήσομαι: ΝΥ ἄρῃ.: 
(Το ὃ δεραγαέοα 7γοΉῖ; ὨΘΠΟΟ) 
70 ὃθ γϑηιϊιουθά Κ"οην ἴῃ ΠΑ Ὀ1085, 
οἔο.; ἐο αὐον 7γοηι; 4. 84. 

χωρ-ἴον, ἴου, πῃ. (αἴμ. ΟὨΪΥ 
ἴῃ [Ὁ1}1} [χῶρ-ος, “ἃ ΡΙαοο᾽] 
Ι. Α' ρίαοο.---. 44 Τογέϊηοα 
»οϑδέ, α 5έἐγοπσἠοίά.---8,, Α 
οδέαέο, ἰαμαοά ργορογέψ. 

χώρ-ος, οὐ, τη.: 1. 4 ρίαοδ. 
ροϑέ, οἷο.---, 4, ὁδέαέο, ἰαπά- 
εὐ ργορογέῃ. 

Ψευδ - ενέδρα, ενέδρας, ἔ. 
[ψευδ-ής, ““ Τα 56 ᾽΄; ἐνέδρα, “ δ 
ἈΤΩθ.5}}᾽] (“Α [Ἀ186 δια α5}}}"; 
ἢ. 6) «4 βδλαηι απιδιιδῦ οΥ 
οηιδιιδοαάο. 

ψεύδω, . ψεύσω, 1. δ8οΥ. 
ἔψευσα, ν. ἃ: 1. Αοὔ. : ΤΌ ἀθ- 
οοἶυο.---ῷ, Ῥαββ.: ψεύδομαι, 
Ρ. ἔψευσμαι, 1. 80}. ἐψεύσθην, 
ἔ, ψευσθήσομαι, Το δ ἀεφοοϊυοά. 
- 8. ΜΙά.: ψεύδομαι, ἢ. ψεύσο- 
μαι, Ῥ. ΡΆ55. ἴῃ. Τηϊα. [ὉΓΟ6] 
ἔψευσμαι, 1. 8οῖ. ἐψευσᾶμην : 
8. 10 [ἴ6; ἐο δρϑαΐ 7αϊδεῖψ. 
--Ὁ. 710 βρεαΐ γαϊδεῖψ αϑοιέ, 

᾿7οΒ016, βύσαρΡ]ο] «4 7οϑδέϊίηρ, ΟἿ᾽ σοπμοου Ἡϊη6 ; ἱ. 6. αὖ 6, 8, ἐο 
7αϊέ ἐο 7ιεγηῖδα, ποέ ἐο ηἠιαζο 
σοοά. 

ψηφ-τζομαι, ἔ, ψηφιοῦμαι, 
Ῥ- Ῥᾶ85. 1ῃ τη. ἕογοο ἐψήφισ- 
μαι, 1. Δοῦ. ἐψηφισἄμην, ν. 1. 
[ψῆφ-ος, “ἃ ΡῬΘΌΡΙΟ᾽᾿; Πθῆοο, 
“ὦ νούθ ᾿ ἃ5 βρίνϑη Ὀγν οαβύϊηρ' 
ῬΘΌ]65 ἰηῦο ὑπ νοὐϊηρ' ἈγῈ] 
1. ΤῸ σῖυθ οἼ6᾽5 υοέθ; ἰο υοΐϑ. 
--ἢ. 10} Ἰηξ, : ΤῸ υοίο, γ- 
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᾿δοίυδ, ΟΥ̓ αεέογηιΐηο, ἐο (ο, 
᾿φίο.--- 8. 1 ΟΡ] οὔϊνο οἰααδο: 
70 τυοΐίο, οἷο., ἐμαέ ; 1, 4. 
ψῆ-φος, φου, ἢ, [ἴὉν ψαᾶ- 

φοςν ἤρ.,, Ψψάτω;" "6 0 - τὰυῦ 
᾿Βῃιοοῦ ἢ 7 (“ Τηαὺ ΒΟ 15 
Τα θοα βιηοοίῃ ᾿;; ἤθηςοθ, “ἃ 
ῬΘΌΡΙ6᾽᾿ ψόύῃ βιηοοῦ Ὀ. ὑπὸ 
αούϊομ οὗ ὑΠ6 868, ἃ ΤΙΝ ΘΙ", δέο. ; 
ὮΘΠΟΘ, “ἃ ΡΘΌΡΙ]Θ᾽ ἴῃ ΘὍΠΘΓΙᾺ] ; 
ἢ)6Π66) 1. «4 ροὐδίο ἴον νουϊϊηρ. 
-ῷ. 4 υοέο.---Ἐ.Β. Αὐ 8, 21 
ΧοΠΟΡΠοη Ρ]αγ5 ἀροὴ ἴῃ ὕνο 
ἸηΘΘΠ]ηΡ5 ἈΡΟΥΘ οἴνϑη. 

ψιῖλ-ός, ἡ, ὄν, Δα]. 2567", 
μηοουεγοά.--- Α5 Βαθδῦ. : ψιλοί, 

᾿ ὧν, τη. 10}, ΜΙΠΑΥΥ ὕουῃ: 
᾿ϑοϊαΐον5 εοἱέμοιιἐ ἤφαυψ αγηι- 
ΟἿ"; [ἰρἠέ ἐγοορϑδ. 

1, ὦ, τπἴο}]. Ο 
2. ᾧ, παδβο. ἃπα πραῦύ. ἀδῦ. 

5Ιηρ". οἵ ὅς. 
ὧδε, ταν. 171 ἐλὲδ τὐαῦ, 80, 

ἐλιιδ, ἡ, ἐλ γοἰοιυϊηγ ἩναΊ)1)67,, 
α5 7οϊϊοιυδ. 

ὦθισ -μός, μοῦ, τη. [[0Υ 
ὠθιδ-μός ; ἔν. ὠθίζω (ΞΞ ὠθίδ.- 
σω), ““ἴο Ῥᾳ8}} ᾿;--αββ., ““ἴο 

δἰγσσίϊη.- 
ὠκοδομημένος, ἡ, ον, Ῥ. Ροτῇ, 

᾿Ῥα885. οὗ οἰκοδομέω. 
ὦν, οὖσα, ὄν, Ῥ. Ρῥ165. οὗ 

εἰμί: 1. Βεῖηρ ;---αὖῦ ὅ, 8 ὄντας 
15 ἴῃ σομοοτα ψ ἢ ἀποίκους ἴο 
6 βαρριϊοα ἔν. ἀποικῖαν.----, 
φαΐ, αοὐμαῖ; 2, 580.---Αἀ- 
νΟΥΌΪ4] ΟΧΡΓΘΒΒΙΟῚ : τῷ ὄντι, 

ιἴη, γοαϊιέμ, ἐπ Καοέ, 4, 20. 



208 

ὠνέομαι -οὔμαι, [, ὠνήσομαι, 
Ρ. ἐώνημαι, 1. 8δο., ὠνησᾶμην, 
ἐωνησᾶμην, ἀθα (Αὐ16) ἐπρι- 
ἅμην (ἔτ. οΟἾ50]. πρίᾶἄμαι), ν. 
τη14,: 1. 0} Αοο. οὗἉὨ {π]πρ’: 
Τὸ ὅπῃ, ρεγοΐαδο;---αῦ 8, 7 
ὠνεῖται 15 ὕῃ6 Ηἰδέίουος ῥτο- 
βορηῦ [ὃ 144, 11].--2, ΑΜ5.: 
7ο πιαζθ ρεγοΐαδοθ ; 1, 6, 
γΠΘΤ6 1ὖ 15 4014. Ὀγ “θη. οὗ 
Ῥυειοο᾽ [8 116]. 

ῳόμην, ᾿πηροῦ,, 1, οὗ 
οἴομαι. 

ὥρα, ας, ἢ : 1, 4 δθαβδοΏ ; 
ὦ ῬΙΌΡΘΙ, Ο7" ΟὐδίοΠΔΥΎ, {7716 
ἴον βοτηθί ῃϊηρ'.--- ὦ, ὙΠ ἐστί 
(οι Π0  ΘΧρυ σϑοαά οὐ ὑπᾶρο- 
βΒύοοα) ἃπα δὴ [Τηΐ : 7Τίηιθ ἐο 
Ὧο, Φέο. ; ἢ, 12. 

ὡρα-ἴος ({γ15}}1.}, ία, ἴον, 
αα]. [ὥρα, (υποομΐγ. ρθη.) 
ὥρα-ο5, “ὉὍΠ6 τἱοσηῦ βθαβοῃ ᾽᾽] 
(“Οὐ ογὐ" Ὀοϊοηρσίπρ'" ἴο, ὥρα ᾽ἢ; 
μ6η66) Οὗ [μ6 φῬγοάπούϊοῃβ οὗ 
{}16 5011}: ϑοαδοπαδίθ.; σΟὨΙΉ, 
ας, ἐῶ ἐλεὶν" δΕ6αΒΟΊ). ---- Α5 
ϑυθδῦ. : ὥραϊα, ων, ἢ, ῬΙαΓ. 
10} Αὐῷῦ.: 7116 γγιυϊέδ ΟΥ̓ ΡΥ7Ὸ- 
απμοέϊοηδ οὗ ἐλ δϑαβοῖ; 8, 9. 

1..ὥς, τἂν. ἀπ ὁ0Π].: Σ. 
Ἀᾶν.: ἃ. 45, {κο αϑ, 7ιι8ὲ α5. 
-Ὁ. ε5 ὧδ, ἰδ α5 ὑζ.-ττο. 10 
ε«υὐαΐξ τυαῷ ΟΥἩ ἩναΉ7,67" ; ἤοτῦ.---- 
ἃ. ὙΥ1} Ῥαγύϊοῖ 165 οὔμον μη 
ὑπὸ ξαύατο, ἕο οἷν ὕΠ6 γυϑᾶβοῃ 
οὔ ὕΠ6 Ῥγϊμοῖρα] νὸν : 45, α5 
ἢ, ὃψ γοαδοῦ ο7.-. νη 
Ῥαγῷ. ἔαῦ., ὕο γηανκ ἃ ΡΌΓΡΟΒΘ 
ΟΥ̓ ᾿ηὐθηθοη : 45 ἐγ ιυἱέδ ἐδθ 
ἐπέοηξϊοη 9.6 ἀοϊηρ', δέο. : --- ὡς 

τιν...0......0.Χὕ.0..ΧκΚΧὍΧ0ᾳ(ὕυϑδϑὕὔδστ....ϑὅΧ0ὉἀὉ΄ά,ϑννὍ--τὐὔὐϑὐον......................ϑ;1}Ὲ0;.ὅΧΨὃ00ὃ0ὅὃΨ}0..Ψ0.0.ὅ0ΧὍ0Ὁ9πτ΄ῦτ0...........0..ὕ0ὕ.0Χ.Χ00....Χ0.ὲ0.Χ.Χ...............ὅ....Χ.Χ.....ϑ..0.0.Χ.0.Χ0.0........ 

ΨΟΟΔΟΖΑΜΥ. 

κατορύξοντα, α5Θ τῇ εὐἱέδ ἐΐ6 
ὑμέοηέζοη, οΚΓ δι ψίησ, 8, 9; 
οὗἁ,, αἰβο, 6, 11.-ἰὖ ἢ θη. 
οΥ Αοο. Αὐβ., ἴο τϑργοβοηῦ 
Βοι ΘΠ Πο᾽ ΒΡ Ροβοᾶ οὐ ὑπουρῃῦ 
οὖ: “445, ἡπαδηιιοῖ, α5, δίησο; 
2, 12.-α. 0} ΒΌΡοΙ]. νου 8, 
ἴο ἀδοπούθ ““{Π6 Βιρῃθβῦ ροβϑβ- 
1016 ἄθρΎθ6 :--τς κάλλιστα, ἵν 
ἐλ δοϑέ ιυαῳ ροϑοϊδίθ; ὡς τάχ- 
ιστα, α5 φιεϊοζίῳ α8 ροδϑιδίθ. 
--ἃ. ὙΠ μη θΓᾺ}5: «Ἄ4 δου, 
μιμοῦ αδοι.---Ἶ. Ἡγάφθ; 2, 
6, φΦέο.---ὦ. Οὐη].: 8. Ζ7Ζ.αέ; 
-- ἢ ἰη4., οὐ ἢ ορῦ. ἴῃ 
ΟὈΠ 6 παγγαύϊνο, ἰο ἀθηοίθ ἃ 
ἔαοῦ ; νι τη, ἰο ἀδηῃοΐθ ἃ 
ῬΌΓΡΟΞΘ, τοϑαϊῦ, ΘΟΠΒΘΟΈΌΘΠΗΟΘΘ, 
οὐ οἴρῬροῦ.---Ὁ. δϑὸ ἐλαέ.--ο. 
τ]αΐ, ἐν ογάθν ἐδαΐέ, ἐο ἐΐ6 
οηά ἐλαέ.---α, ὙΥΠΠ [1πξ, : Τὸ 
᾿ηϊῦ 8 ἈΒΒΟΥΌΟΗ : ΘῸ :---ὡς 
εἰπεῖν, 80 ἐο δαγ. 

2. ὥς, ἀοιηοηδύῦ, δᾶν. 30, 
ἐδιιδ. 

ὡσ-αὐύτ-ως (ἀπ ἴῃ ὑπη6515 
ὡς δ᾽ αὕτως ΞΞ ὡσαύτως δέ, 
6, 9), ἂν. [ὥς, “{πὰ8᾽΄: αὐτ- 
ὁς, “561, νουυ ̓] (“ Τπὺβ ἴῃ 
ὉΠ15 ὙΘΡΥ ΤΩ ΉΠΘΙ ἦ; Β6Π6Β) 1. 
ε]ιιδέ 50, ἴω ἐλὴδ Ὁθγ ἡϊαΉ 67" ; 
ὧν ἰκ ἠιαη}}67".----ὦ. Ευθη αδ, 
7ι5έ ἀϑ8. 

ὥσθ᾽ ; 566 ὥστε. 
ὦσι(ν), 8. Ρ6Ι5. ΡΣ. ΡὈΓΟΒ. 

5]. οὗ 1. εἰμί. 
ὥσ-περ, κἄν. [ὡς, “«5᾽); 

περ, ΘμοΙὑἶϊ6 ραγύϊοϊο, “ ἴη- 
ἀρ64. 1. 45 ἱπάδοα, θυθη 5, 
7εδὲ αϑ.---ῷ. 445 ὅδ, 7ει5ὲ αϑ 7. 
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ὥσ-τε (Ὀοΐονα. ἢ ἀβριγαὐθα ς ος5, “1610 1. 7 λοῖρ, αἱά, 
νον] ὥσθ᾽), ααν. «πᾶ ευ-: αϑϑὶϑέ; ἐο ῥοθηοζέ, ὅθ 9" ϑεηε- 
1. Λάν.: 0 α8.---. Οοη)]. : 8.) Χέ ο. ὁ γγὰ Αοο. οὗ [1 :}} 
δὸ ἐμαέ : (4) ΝΠ} τ αῖο, ἴο Ὡἁηᾶ Λοο. οὗ ὑπϊπρ: 70 δοημεχιέ 
τοργοβοηῦ ἃ ἐποῦ.---(Ὁ) ὙΠ, ̓  076 τ) βου ΘΒ] ρ΄. - Ῥᾳββ.: 
Πηξ, ἕο τα ς ἃ Τ᾿ Βα] οὐ οἰβοῦ, ὠφελ-έομαι τοῦμαι, Ῥ. ὠφέλ- 
--Ὁ. ΥΠῈ Τηἢ. ἴο τηλΥκ Δῃ ημαι, 1. Δοῖ. ὠφελήθην, 1. ξαῦ. 
1πὐθηθοη οὐ ᾿ηὐοπαοα γϑϑα]ῦ : [ὠφεληθήσομαι. 
δῸ α5, αϑ 707, 707 ἐδθ ρεῦροδθ) ὦφλε, 8. Ρ615. βίηρ', 2, 8ΔΟΥ. 
97) ἀοϊῃηρ;, εέο. ἰηα. οὗ ὀφλισκἄνω. 

ὠφελ- ἔω -ῶ, “. ὠφελήσω, ὠχόμην, πηρονῖ, ἱπᾶ. οὗ 
Ῥ. ὠφέληκα, 1. 80}, ὠφέλησα, οἴχομαι. 
γν. ἃ. [10᾽ ὀφελ-έω ; ἔν, ὄφελ- 

ΑΌΘΕΝΌΟΠΜ. 

νευρά, ἂς, ἕ, (“Α πΒύγηρ, Οὐ οοτᾶ, οὗ βίησυν ἢ; Πθῃθθ) 4 

δοιυ-δγίηρ. 

-----ὄ --’ 

“αὖ. Βοοΐξ 17. Ῥ 
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ΜΠ Π 

5ΟΉΘΟΙ, ΑΝῸ ΘΟΕ ΠΑΤῚΝ ΒΙΟΤΙΟΝΑΒΙΕΝ, 

Α ΤΑΤΙΝ-ΈΝΟΙΙΘῊ ΠΙΟΤΙΟΝΑΒΥ ([Π6 
ΘΆΒΕΝΤ ὟΟΕΚ) Βγυ ἴδε Βεν. 1. Τ. ΗΙΤΕ, ).}9ὴ. οὔ ζογριιβ 
ΟΠ τβεῖ (Ο]]εσε, Οχίοσά ; απά {πε Βεν. 1. Ε. ἘτοΡ᾿Ε, Μ.Ὰ., 
οὗ 8:. Ἑαἀπιιπά 5 Ηδ]}, Οχίοτά. (Ἐοιπάςξά οπ {πε ἰδύβεῦ 
Βιοεοπατν οἵ ΕΚΕΟΝΡ, 85 ἰαϑὲ γενεά ὃγ {π6 Αὐτμοσ.) Θθνεηῖῃ 
δπὰ ΟΠθαροεσ Εἀϊείοη, σαγεξα! ν τεανβεὰ δπά οοπιρὶεῖς ἴῃ Ομ 
γοϊππιαβ, θουπά ἴῃ οἹοί ἰοδετετεά. Οὐατίο, ΡΥῖος 215. 

Τὲς ἐς ἐλσ ,εἰος ,ογηε ογ ἐλς ίεέζογιανγ», ἀραὶ ἐς τφρεαζφεα αὶ σῦν 
εοηεῤῥίεξε τὐογῷ. [3736 λατῦς αῤῥέῥέρα σποΐ ἐσείς ας ζέγρεζέφα Ζ22716 α7ια 
οὔΖογέηγιέγν 2εγηεέζίσα, πηγαὶ γρηεγα ἐΐς γοϑτεζέ σψ6 7.) δα ἐζε)αςέο7. 
1264 12672160772271022 τδαρε5, 707. ἐγιδέαιοο, γι ἐδε 7,2γε: δοοξ ο7 1 ΟΠΚΕΤ τ 5 
εὐθγ6 ζηευκαγίαδζν στεῤῥῥίραϊ, αγια ἐξ τὐας εἴσα» ἐλαΐέ ἐδ σογρἧζεγ ζΖαά 
οογεδηεζέεαζ ἐδέ ες ατεέπογέξζες ο72 ἐλδ ςτὖγζεοζ, Τ.ε ψοζρε726 σοϑεδ δ ἐδ 
ογεογό ἐζαγε ἔευο ἐλοτεδαγιαῖ ξαρες, σἰρεεῖν 2γ{γἐφαϊ 171 ἐγέῤ(ο σοἰμε772715, 
α7αἾ 25 Ζγαἴσσαῖ αὶ {Πα ϑαισιιβ {απ πιῖαί!5, 22εοζμαἼ7γι0, ἐΐδ ζιἐεγαΐζηγε, αἕ 
ἐσαϑέ 771 δολ)6 γεφγεεοζζα σε ῤαγέ, 97 ἐδε 7γ2γεΖ φφυδ7: σ6712147165 97,0247) 
γα. ΞΡΕΟΤΑΤΟΚ.- 

ΗΙΓΕΡ ΟΟΝΟΙΘΕ [ΓΑΤΙΝ-ΈΝΟΙΙ5Η 
ΒΙΟΤΙΟΝΑΒΥ ἴοσ {μὲ τὲ οὗ δάἀναποε ϑομοίασβ δπά 
τ ϊνεγϑιν ϑεαάθηΐϊβ. ΕὈυτῃ ἀπά Ομεαρεσ Εαϊεου, συ Πν 
τονε. Ἐόουδὶ ὅνο, Ὀσυῖοβ 125. 

Α 5(ΗΟΟΙ, ΤΑΤΙΝ-ΕΝΟΙΙΘΗ ὈΙΟΤΙΟΝ- 
ΑΕΥ ἰοσ {πῸὸ ὅδε οὗ Τυπῖοσ ϑιαάςξηϊς, δου άσεά ἔγτομη [ῃς 
ἰΥρασῦ ΤΙοιοπατῖε5 οἵ ηϊϊς δηὰ ΕΒΙά 16. Νεν Ἑάπίον, 
τανιβεά. ϑα4ιατα 1210, ΡΥΟΘ 75. δαΐ. 

ΜΕΗΣΤΕ ΝΕ ἘΝΟΙΠΘΗ-ΤΙΑΤῚΝ ΡΙΟ- 
ΤΙΟΝΑΚΥ͂ ἴοτ {πο ἴὕ5ε οἵ ϑ.ῇῃοοίβ, ἐουπάεξά οἡ 6 δπὰ 
ΕΙΑΑΙς᾽ 5 Ιατρα Γδιη- ΕἸ ΡΊ 9 ἢ ΠΙοϊοπαῦν. ΘαΌδΔΥα 121Π0, 55. 64. 

ΕΗΓΗΘ ΤΌΝΙΘΕ ΒΕΠΒΕΝΞΈΞΘΟΝ:- 
ΡΙΙΕΤΕ ΤΑΤΙΝ-ΕΝΟΙΙΒΗ απ ἘΝΟΙΙ5Η-ΓΑΤΙῚΝ 
ΒΙΟΤΙΟΝΑΒΝΥ. (ΤὴῈ Ὑνο ϑομοοὶ Τλιοϊοπασῖθ5 Ὀοιπά ἴμ 
πα  ο 6.) Νεν Εηοη, γανιϑεά. ϑαᾳύδΥα 12ΠΊΟ, 128. 

ὙΗΙΤΕΊΙΑΤΙΝ-ἘΝΟΙΙΒΘΗ ὈΠΙΟΤΙΟΝΑΒΥ, 
Αἀαρίεὰ ἴογ τῃς ὕε οὗ ΜΙά44|6-(]δθ5 ϑομοοῖβ. (Ανυάρσεά 
ἴτοτη [ῃ8 ΤΠ ππῖοσῦ ϑιμάβηϊ 5 [84 {1Π- ΕἸ 15}. ΠΙοίοπμ τ.) 5α4μΑγθ 
ἔΌΡ. ϑνο, Ῥτῖςβ 35. 

Γουάοη, ΓΟΝΟΜΑΝΘ ἃ (Ο, 



ΔΒΑ ΜΜ ΑΒ-ΟΗΘΟΙ, ΤΑΧΣΤΟ, 
ΜΙᾷΡΙΤΗ ΕΝΑΓΙΘΗ ΝΟΟΑΒΟΙΑΗΙΕΞΒ. 

ἘΞΏΙΤΕ. ΒΥ. ΤΟῊΝ Ὑ, ΝΗΙΤΕ, 1.0. ὕὉσχτὸν 
“ἌΛΛΟΣ 

Ε55Κ5. ΤΟΝΟΜΑΝΘ ὃς (Ο. ἀδϑῖγα ἴο 0411 αἰξεπέϊοη ἕο πε 
πηροτγίαμε ϑεπῈ5 οὗ ὑεῦν οἤδαρ (Οτδηημηαύ- 5 ῃμοοὶ Τεχίβ 

([ὔπ δαηὰ τες) τ ΒΙΟ᾿ παν ἀγα πον ΡῈ] 5Πϊησ, βα ἢ σοπίδιπϊησ 
Ὀεΐνγγεεη οπα δηά ἔνο Βυπάγεά ρασαβ, 321η0, ἴῃ βίσοηρ οἰοίῃ Ὀιπάϊηνσ, 
δῃα 5014 δ ρσῦῖσεβ ναύνιηρσ ἴοτη ΝΊΠΕΡΕΠπΟοα ἴο Η 4] Γ4- σόν. 

ΎΤΠεβε Τεχίβ πᾶνε Ὀθθη νοτὺ ανοῦγαθ]ν ταυϊενγεὰ δηᾶ ποισεά ὃν 
(ἢ6 ΡΈΌΡΙ1Ο ρυε55. 

σΑ ΕΞ Σ Α Ζ7ΖΕΧΈ79 :--- 

Ξε ΜΑΙ ΤΕΓΕΟΝΥ 5 {πΟ ΞΡ Έ-ς 
Οστεοκ Τοχε, ἘΡΊ5ἢ Ὑοσοδθυασγ. ῬῬυῖσα 25, 6. 

-Ξἰρ: ΜΑῊ Ὁ ΟΟΘΡΡΕΙ͂;, 
Οτεεῖ Τεχε, ΕΠΡΊ 5 οσδθιΐατν. Ρυῖςε 15. 64. 

ΞΟ ΣΓΕΓΉΡΕ, ἐπ εξι  Ἐ 
Οτεεκ Τεχί, ΕΘ] 5 ἢ γοσαθυΪασγ. Ρυῖσβ 25. δ. 

σί. ΨΦΟΗΝ ΞΘ σΟΘΡΕΞΙ͂,, 
στεεῖς Τεχεὲ, ΕΠΡΊΞἢ γοσαρυίασν. Ρυῖςα 15. δώ. 

Θο ῬΑῦΣΙ 5 ἘΡΙΘΞΤῚΕ' ἰο (6 ΕΟΜΑΝΘ, 
στεεκ Τεχε, ΕΠρΡΊ5ῃ γοσαΡυασν. ῬΡυῖσα 15. δώ, 

ΤῊΘ6 ΑΟΤἿΞΘ οὗ (ἰῇ ΑῬΡΟΞΊΈΙΕΣ5, 
Οτεεκ Τεχί, ἘΠΡΊΞΗ γοσδθιιΐασν. Ρυῖςβ 25. δα. 

ΧΚΕΝΟΒΗΟΝΝ, Εἴτε Βοοῖς οὔ με Απαραβῖὶβ. Ῥιῖσε τϑ. 641. 

ΧΚΕΝΟΡΒΗΟΝ, “εοοπα Βοοῖς οὔ δε Απαραϑῖβ. Ρυῖςβ 15. 

ΧΕΝΝΟΡΒΟΝ, τμϊτά Βοοκ οὔ τμε Απαθαβϑῖβ. Ῥυῖςβ 15. δε. 

ΧΕΝΟΡΟΝ, Εουγ Βοοῖ οὗ τς Ἀπαραβίβ. Ῥυῖος 15. ὁ. 

ΧΚΕΝΝΟΡΗΟΝ, βεἰπῃ Βοοῖκ οὔτε Απαραβῖβ. Ῥυῖςβ τϑ. δ. 

ΧΚΕΝΝΟΡΙΟΝ, ὅδιχεῃ Βοοῖ οὔ τμε Απαραβῖὶβ. ΡΥΙΟΘ 15. 6. 

ΧΚΕΝΝΟΡΡΗΟΝ,, ϑενεμῖὰ ΒοοΚκ οὔ τμς Απαραϑῖὶβ ΡΙςΕ 25. 

ἘΑΒΙΙΞ Ῥω ΖΈΞΟΡ δα ΨΨΥΓΈΕΙΣΙ 

ἴγοπι ΡΑΙ Ξ ΡΗΑΤΌΒ. ῬΡῬησςβ 15. 

ΠΙΑΤΙΟΘΌΕΞΕΘΞ ἔργου ΤΙ ϑσΣΘΙΑΙΝ.. ῬΡεσετς. 

ΠΞΟΜΕΕΡΘΊΙΓΠΙΑ ΤΌ, Βοοκ τμε ΕἸκβτ. ΡΙῖςΕ 15. 

ἨΟΜΕΒΘ ΟΥΥΘΘΕΎῪ, Βοοκ τπε ΕἸκβτ. ιῖςβ 15. 

ΤῊ ΕΟ ΘΟΘΡΕΙ͂.Β ἢ ΔΑΕΕΒΕΚ, 
ὙΠ ἃ Οὐεεκ- ΠΡ 5} 1εχίοομ. ϑαῦδγα 32110, ΡΤΙΟΘ δι 

ΓΑΤΙΜ ΤΕΧΤ5--- 
ΟΖΕΞΑ ἝΞ, Εἰ Βοοῖς οὔτῃε Οδ}1[ς Ν᾽ αγ. Ῥηῖος 15. 

ΟΖΕΘΞΑ Έ, ϑεοοπά Βοοῖ οὔ με ΟδΠῖς ὅγατ. ῬΙΟς 15. 

ΟΖΕΘΑΈ, τΤαηϊγᾷ Βοοκ οἵ με Οδ1Πις γασ. Ῥῆσε οἱ. 



ΔΝΗΙΤΕἾΘ. Ογαλκιηιαγοδελοοῖῦ Ζρχές, 

ΟΖΈΒΑ Η,, Ἐουση Βοοῖς οὔ της ΘΆ1Π1|ς ὕγατ. Ῥιυΐοο οἷ 
ΟΖΈΕΒΑΉ, ΕΔ Βοοκ οὔ τμε ΘδΠΠ[ος ναι. Ῥυῖοβ 15. 
ΟΖΕΈΞΔΈΕ, ΒΙΧΊΗ Βοοῖϊς οὗ {π6 (ψα!ος αῦ. Ῥυῖςβ 1ς. 

ΟΖΕΞΑΙ, ϑανβηῖῃ ΒοΟΟΙ οὔτπε (411 γαγ. Ρυῖςβ 1, 64. 

ΟἸΟΕΈΟ, (αίο Μα]ογύ. Ῥσχῖος 1:5. δώ. 

ΟἸΙΟΒΗΟ, Τ ΞΕ] πι5. Ῥυῖσα 1ς. 64. 

ΕὔΤΕΟΡΙΘ, 
ΕἾΤΞΕ δῃηή Πϑέμρας Βοοκϑ οἵ οπιδι Ηἰϑίοῦν. Ρυῖςθ 15. 

ΕΠ ΟΒΘΙΤΙ)Ξ 
ΤΠΗΙτά απά οι Βοοῖκ5 οὗ οιηδη Ηἰβίοσυ. Ρυῖσα τ’. 

ΠΟΝΑΟΕ,, 
ΕἸγϑί [ἘπΞ Ὁ οὔτε Οάδς. Ῥχίοβ :ς. 

ΒΠΟΈΒΆΑΟΕ,, 
ϑεσοομά ΠΟ οἴτῃς Οάςϑς. Ῥυηϊσα 1ς. 

ΒΠΟΝΑΟΕ, 
ΤΠιγὰ Βοοῖς οὔ με Οἄες. Ῥυΐὶσα 15. δώ, 

ΗΠΟΒΑΟΕ, 
Εουύτί Βοοῖς οὔπε Οάθ5. ῬῬυῖὶςβ 18. 

ἘΒΕΟΘΟΒΝΒΑΟΘΕΣ, 
ἘΡοάες απὰ (αύγιθη ϑεουΐασα, Ῥυῖοβ 15. 

ΝΈΣΡΟΒ, 
ΜΗεδάεο, Οἴπλοη, Ῥαιβαηΐαβ, πα Αὐϑειάςϑ. Ῥυῖσα οἱ, 

ΟΥΊΡ, 
ΘΕ όΒοης ἔγοτῃ τῆς Εἶδϑίὶ απὰά ΕἸ ϑῖΐθϑ. Ρυῖςβ 1ϑ. 

ΟΥΝΙΌ 
ϑεϊσοὶ Μνιῆς ἤοτῃ ἴπ6 Μείδιηουύρμοβξθθ. Ρυῖςβ οἵ, 

ΤΕ ΧΕ ΒΩ, 
Θεϊθοίίοη οὗ ΕἈΠΆΠΔΥ δηα ἀ5ῖι4}}ν γοαὰ ΕδΌ]οες. Ῥχιος οἵ, 

ῬΡΕΗΖΕΙΕΤΠΒΞ, Εἴτϑὲ ἀπά ϑεοομα Βοοῖτβ οὗ Εδ0]65. Ρυΐςβ 15. 
ΞΑΤ, ΙΕΥΤῚ ΒΘ Ιασα ΟΕ] ηαγίτη,. Ῥυῖσα τ. δώ. 

ΨΙΗΟΘΊΓ,, Βουστ Βοοῖς οἵ τμς σδούρίοβ. Ρυΐος 15. 

ΨΙΒΕΑΙΙΙ,, Εἴτϑὲ Βοοῖς οὔ τῆς ΖἘπεϊά. Ῥηῖςε 15. 
ΨΊΙΒΕΑΊΣ:,, ϑεοοπά Βοοῖκ οὔ με “πεῖ, Ῥυίςβ τῷ 
ΨΙΒΗΟΘΊΓ,, Τμϊτὰ Βοοκ οὔιῃς ΖΕ πεϊά. Ῥηςε 15. 
ΨΙΗΕΟΑΊΙ,, ΕΒουμ Βοοῖκς οὔ με πεῖ. Ῥσῖςβ το. 

ΝΙΒΟΘΊΣΙ,, Εἰ Βοοῖς οὔτῃς ΖΕ πεϊά. Ρυῖςβ 15. 
ΝΙΗΟΘΙ ᾿ ΕΞ ΟἸχίῃ Βοοῖς οἵ τῆς Ζε πειά. Ῥχῖςβ 1ϑ5. 

ΨὝΊΗΟΘΊΤΙ,, ΕἸΡΉΓ Βοοῖς οὔ της ποῖά, Ῥυῖςα το, δεῖ, 
ΨΙΉΟΘΊΤΙ,, Τεπιὰ ΒοοΙκ οὔ πα Αὕπεῖᾷ. Ῥείος 15. 642. 
ΨΊΙΗΟΘΙΤΙ,, ἘΠενεπῖῃ Βοοῖκς οὔ πα ΖΕ ποῖά. Ῥυίςβ 15. 6. 

ἘΨΎ; ΒΟΟΙΘ ΧΧΤΙΙ. απ ΧΧΠΙ. 
Τοίϊη Τοχὶ τ ἘΠΘ] 5 Νοίεβ, ἀπά ἃ γοσδθιΐαῦν οἵ Ῥγορεῦ 
Ν,απλθϑ. 121|0, ὈΓΙΙ͂ΟΘ 25. 6α΄. ἐδ οἢ ΒΟΟΚ, 

Δ Δ Δὲ 

Τοπάου, ΠΟΝΟΜΑΝΘ ἃ (Ο. 



ΟΙΑΘΘΙΟΑΙ. ΘΟΗΟΟΙ. ΒΟΟΚΒ, 

ΕΟΙΤΕΡ ΒΥ ΤΗΕ πεν. υοὴν Τ. ΨΗΙΤΕ, 0.0. 

ΒΑΑΌΙΕΥΝ ἘΣ ΟΖΑΟΔΙῦ, πον]ν εαἀϊοαά Ὀγ 
[6 εν. στ. ὝΤΗΙΤΕ, ψἸ 4 ὙοσΔθυΪαγν ἀπά Νοῖεβ δἀαριεά ἴο 
[μ6 ῬΕΡΙς 5. ΠΟ] [,βτη Ῥητηοσ. Ρηςα 25. δώ. 

ΒΑΑΘΙΕΥΡ ΟΟΑΜΝἜΖΖΟΒ ΜΝΩΕρΟ., πενὶγ 
εὐἀϊιεά Ὀγ 6 Καν. στ. ΝΉΙΤΕ, ἢ ἘΠ Ξἢ Νοῖεβ δάδριίεά ἴο 
τΠ6 ῬΌΡΙς ϑοΠοοὶ 1,δεῖη Ῥγσηθσ. ΡῬυῖοα 35. δά. 

ΒΒΑΠΙΕΥΒ ΟΥΟ ΜΕΤΑΜΟΚΡΗΟΒΘΕΩ, 
μεν εὐϊεά γν 15 δθν. Ὦσ. ὝΝΗΙΤΕ, ψ ἢ ΕΡΊΞΗ. Νοῦς 
δἀαρίεα το [6 ῬΌΡΙς 50 Π00] Γ,δἂν ΡΠ ΠΊθσ. ῬΙ͂ῸΘ 45. 64. 

ΒΑΑΘΙΒΥ ΒΒ ΣΕΩΖΞΕΣΑ 5, πον] εὐἀϊεα ὈγῪ 
1ῃε δν. τ. ΤΗΙΤΕ, Ί ἢ ΕΠ 5 Οταπιτηδίϊοδὶ ΝΝοίεβ δἀαριθά 
το {ῃ6 ῬΏΡΙΙΟ ΒΟΠΟΟΙ 1,βεη ῬΥηθσ. Ρυῖσα 25. δά. 

Τῆς Βεον. τσ. ΝΗΙΤΕΘ ΕἸΒΩΤ ΤΑΤῚΝ 
ΡΑΚΘΒΙΝΟ6 ΒΟΟΚ, δἀδρίεξὰ ἴο ἢ8ςΞ ϑυνταχ οὗ {8 Ῥυβὶιϊς 
ΞΟΠοοΟΪ [,κἴἴὴ Ῥγηοσ ΡΊῖςε 25. 

ἘΠΕ. πον. Ἰθν. ΨΗΙΙΓΗΘ ἘΤΕΕΤ ΤΆ ΤΙΝ 
ΕἘΧΕΕΟΙΘΕ ΒΟΟΚ, δάἀδριεά ἴο ἔπε Ῥυδάϊς ϑοῆοοὶ 1.8 π 
Ῥητηθτσ. Ῥχῖςα 25. 64.---Καυ, 25. δά. 

ΨΑΙΡΥΘΊΑΤΙΝ ΕΠ ΕΟΤΌΘ, πεν]γ εαϊεα 
Ὀν τῇς Ἐδν. σ. ΗΙΤΕ, τ Οτατητηδίιοδὶ ΝΝ οῖεβ δάαριεά ἴο 
τῆς ῬΌΡΙΙς ὅς Ποο]ὶ [ἰὴ ῬΥΣΠΊΕΥ. ῬΙ͵ΊΟΘ 25. 6α41.---Κ Εν, 35. δά. 

ΨΛΙΙΡΥ ΘΟΚΕΕΚ ΕΙ ΕΟΤΌΘ, πεν]γ εἀϊεα 
γΥ {πε εν. Ὅσ. ΗΙΤΕ, ἢ Ν᾽ οῖεβ δἀαρίεά ἐο Ῥδισν᾽β ασεεκ 
Οτβδιμτηδυ, δηὰ ἢ 4 πον ᾿μαχίσοη. Ῥχῖςα 25. δ..--- ΚΕΥ, 25. δά. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ ἘΧΡΕΒΌΙΤΙΟΝ οἵ ΟΥ̓Κ 
᾿Ἰηῖο ΠΡΡΕΚ Α51Α; ΡγπΟΙΡΑ ΠΥ ἔτοπι {πε Τεχὶ οὗ ΘΟΗΝΕΙΡΕΚ. 
ἢ ἘΠΡΊΞῃ ΝΝοῖεβ. Βυ τἢς εν. θσ. ΗΙΤΕ. δϑιχίῃ ΕἙάλίοπ, 
Ῥῃςδε 75. 64. 

Γοπᾶάου, ΓΟΝΌΜΑΝΘ ἃ (Ο, 
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